
Sinds maart gelden er in de binnenstad 
van Maastricht coronamaatregelen. De ge-
meente heeft besloten de extra maatregelen 
te verlengen tot en met 31 januari 2021. De 
afspraken voor een Veilig Rondje Maas-
tricht blijven: vermijd drukte, houd afstand, 
houd rechts en gebruik de wachtvakken 
voor winkels.

De looplijnen in het straatbeeld, de (dynami-
sche) eenrichtingsstraten, en ook de diverse 
informatieborden en – schermen in de binnen-
stad blijven staan. Ook de hospitality guides, 
die mensen wijzen op de maatregelen, blijven 
op drukke momenten hun werk doen in het 
centrum. Voor de aanpak van Veilig Rondje 
Stad en voor de inzet van de hospitality guides 
werken gemeente Maastricht, Maastricht Mar-
keting, Centrummanagement Maastricht en 
Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar samen.

Maatwerk tijdens topdagen
De gemeente Maastricht laat weten dat, afhan-
kelijk van het verloop van de coronapandemie, 
gekeken wordt of verlenging van de maatre-
gelen  nodig is. Voor de topdruktedagen in 
december (rond Kerstmis) gaat de gemeente 
eventueel inzetten op maatwerk en afhankelijk 
van de drukte in de binnenstad opschaling van 
de maatregelen.

(Weekend)tips voor een veilig rondje stad? 
Op basis van de ervaringen van de afgelopen 
periode hebben we tips voor je op een rij gezet. 
Bijvoorbeeld, is het te druk? Kom op een later 
tijdstip terug. Of ga op ‘ontdekkingstocht’ in 
verrassende zijstraten. Bekijk al onze bezoek-
tips voor een Veilig Rondje Maastricht op 
www.maastrichtbereikbaar.nl

Veilig Rondje Stad: zo doe je dat!

18-21 sept | Weekendafsluiting A2 knooppunt Kruisdonk en knooppunt Kerensheide 
richting Eindhoven
In het weekend van vrijdag 18 september 21.00 uur tot maandag 21 september 05.00 uur voert 
Rijkswaterstaat asfaltwerkzaamheden uit aan de A2 tussen afrit 50 Ulestraten en knooppunt 
Kerensheide. De A2 is vanuit Maastricht richting Eindhoven dicht tot aan knooppunt Kerens-
heide. 

22-25 sept | Nachtafsluitingen Noorderbrug en Viaductweg
Voor het plaatsen van nieuwe bewegwijzeringsborden is de Noorderbrug in de week van 22 t/m 
25 september in de avonden volledig in beide rijrichtingen afgesloten, de Viaductweg is afgeslo-
ten tussen de Noorderbrug en kruising Meerssenerweg in beide rijrichtingen.

26-27 sept | IRONMAN Maastricht

28-29 sept | Tunnel Maasboulevard | Nachtafsluiting

7-9 okt | A2-N2 tunnel Maastricht | Nachtafsluitingen
Voor regulier tunnelonderhoud zijn de A2 en N2 tunnelbuizen van de Koning Willem-Alex-
andertunnel in de avond en nacht van 7 tot met 9 oktober afwisselend in beide richtingen af-
gesloten. Verkeer kan doorgaan via de N2 of A2 tunnelbuizen. Lokaal verkeer volgt tijdens de 
afsluiting van de A2 een omleiding. 

AGENDA

Alert op duurzaam gebruik wagenpark

“De testweek heeft alle twijfels weggenomen!”

Bakkerij Paulissen en Houben Duurza-
me Renovatie zijn beide aangesloten bij 
Zuid-Limburg Bereikbaar (ZLB). De Maas-
trichtse bedrijven werken met ons aan 
duurzame oplossingen voor het optimali-
seren van hun logistieke proces, zoals het 
rijden van minder en schonere kilometers. 
Half augustus controleerden we de banden 
van de auto’s bij beide bedrijven. Waar no-
dig kregen de banden extra lucht van het 
team van Band op Spanning.

Resultaten
Niet alleen de spanning van de banden van de 
auto’s van de medewerkers werden gecontro-
leerd. Ook de banden van de bedrijfswagens 
kwamen bij beide bedrijven aan de beurt. In to-
taal bleken 35 auto’s onderspanning te hebben. 
De bandenspanningsactie leverde een bespa-
ring op van bijna 600 kg CO2. Ter vergelijking, 
dit is evenveel als drie jaar achter elkaar elke 
dag 5 minuten douchen.

Rij veiliger en zuiniger met je banden op 
spanning
Projectondersteuner Eline Rademaker van 
Zuid-Limburg Bereikbaar: “Ook nu weer zien 
we dat het regelmatig checken van je banden-
spanning zin heeft. Het levert voordeel op,  zo-
wel voor het milieu als in de vorm van minder 
kosten. Ook door kleine dingen te doen of te 
laten hebben we met elkaar invloed. Fijn dat 
deze bedrijven en de medewerkers samen met 
ons deze stap nemen om veiliger, schoner en 
goedkoper te rijden.”

Zet het in je agenda!
Maak van het controleren van je bandenspan-
ning een vaste activiteit in je agenda. Rij elke 
twee maanden even naar de vaste slimme ban-
denpomp op P+R Noord in Maastricht om je 
bandenspanning te checken. Zo rijd jij altijd 
veilig rond met de juiste bandenspanning, be-
spaar je op je brandstofkosten en CO2-uitstoot. 
Zo draag je jouw stukje bij aan duurzaamheid 
en veiligheid. 

Ze waren de allereerste deelnemers van 
‘Ontdek de e-bike via de rijwielhandelaar’: 
het echtpaar Franssen. Forenzen en bewo-
ners van Zuid-Limburg kunnen zes dagen 
gratis een e-bike uitproberen vanuit een 
fietswinkel waaronder de Beente in Maas-
tricht. Dat brengt de fiets dichtbij de ge-
bruikers. Belangrijk voor de regio, want in 
een vitale regio bewegen mensen meer en 
wordt de auto minder vaak gebruikt.   

Meneer en mevrouw Franssen haalden hun ge-
reserveerde fietsen op bij de rijwielhandelaar 
bij hun in de buurt, de Giant Store in Sittard: 
“We wilden zo’n snelle elektrische fiets toch 

eens proberen. En mijn vrouw ook. Zij is toe 
aan een nieuwe fiets en overweegt de aanschaf 
van een e-bike.”

Alle twijfels weggenomen
“De testweek heeft alle twijfels weggenomen. 
We vonden het fietsen op de e-bike geweldig. 
De e-bike trapt licht en met de actieradius kun 
je een flink stuk fietsen. We hebben serieuze 
plannen er één aan te schaffen!”  

Probeer gratis een e-bike via een 
rijwielhandelaar
Ervaar zelf het gemak van een elektrische fiets 
via een rijwielhandelaar bij jou in de buurt. 

Kijk voor de deelnemende fietszaken op  
www.maakdebeweging.nl/nl/ 
producten-en-diensten/ontdek-de-ebike/
via-een-rijwielhandelaar.

Hoe werkt het?
Nadat je een rijwielhandelaar hebt gekozen, 
vragen we je enkele gegevens in te vullen zodat 
je jouw account kunt activeren. Vanaf dat mo-
ment kun je online een e-bike reserveren. In de 
winkel heb je de app op je smartphone nodig 
om de fiets mee te nemen. 

Check elke twee maanden je bandenspanning en rij veilig, bespaar brandstofkosten en CO2-uitstoot. > Kijk voor meer informatie op www.maakdebeweging.nl
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