
Tijdens de online MobiliteitsArena onder-
tekenden John Paulus van KHN Maastricht 
& Heuvelland een Akte van Ambitie met 
Zuid-Limburg Bereikbaar waarin ze samen 
aan de slag gaan met actiepunten voor het 
realiseren van duurzame mobiliteit in de 
regio van gasten, leveranciers en eigen me-
dewerkers.

Samen CO2-uitstoot verminderen
John Paulus zet hoog in: “Wij hebben ons ach-
ter de zero-emissiedoelen van de gemeente 
Maastricht geschaard. Stadsbreed gezien is het 
niet eenvoudig die doelen te bereiken. Daar-
om gaan we als horecaondernemers, samen 
met Zuid-Limburg Bereikbaar, aan de slag met 
concrete projecten om de CO2-uitstoot in de 

binnenstad te verminderen. Bovendien trek-
ken beide partijen gezamenlijk op voor een 
betere bereikbaarheid en verblijfskwaliteit van 
de stad.” 

Werken aan totaalpakket
Een enthousiaste Louis Prompers, directeur 
van Zuid-Limburg Bereikbaar vult aan: “Cha-
peau voor die ondernemers die bovenop hun 
dagelijkse inspanningen samen met ons willen 
investeren in duurzame mobiliteit. En die sa-
men willen werken aan een totaalaanpak voor 
economische vitaliteit, leefbaarheid en milieu.”

Vergroenen mobiliteit in regio
Alle doelstellingen van de Akte van Ambitie 
dragen bij aan minder autoritten naar en in de 

stad en het ‘vergroenen’ van mobiliteit in de 
regio. De resultaten worden bijgehouden door 
KHN-afdeling Maastricht en Heuvelland en 
Zuid-Limburg Bereikbaar en worden periodiek 
gecommuniceerd.

Zelf aan de slag?
Wil jij ook aan de slag met meer duurza-
me (stads)logistiek? De logistiek make-
laars van Zuid-Limburg Bereikbaar helpen 
je gratis op weg. Neem contact op met pro-
jectlieder binnenstad Maastricht via mail  
jelle.ummels@zuid-limburg-bereikbaar.nl of 
kijk op www.zuidlimburgbereikbaar.nl voor 
meer info over wat wij doen.

NS is gestart met de bouw van een scooterstalling in het stationsgebouw van centraal 
station Maastricht. Er is plek voor zo’n 130 scooters. De ingang komt tussen de Colonel 
en het stationsgebouw. 

Eerste 24 uur gratis
Naar verwachting zal de scooterstalling in november 2020 open gaan. Net als de ondergrondse 
fietsenstalling is deze stalling de eerste 24 uur gratis. 

Meer info 
Kijk voor meer info over een bereikbaar Maastricht op www.maastrichtbereikbaar.nl. 

Start bouw scooterstalling 
station Maastricht

Ondertekening Akte van Ambitie Koninklijke Horeca 
Maastricht & Heuvelland

Nieuw deelfietssysteem in Maastricht breidt uit naar 25 locaties

Reizen naar België en Duitsland: 
wat kan wel en wat niet?

Het deelfietssysteem Nextbike  in Maas-
tricht is door Arriva Nederland vervangen 
voor een eigen systeem met deelfietsen. 
De nieuwe blauwe fietsen zijn te vinden op 
de 10 al bekende deelfietslocaties in Maas-
tricht. Het aantal locaties wordt binnenkort 
nog verder uitgebreid tot 25. In totaal ko-
men er 250 deelfietsen in Maastricht. 

De nieuwe locaties waar de deelfietsen straks 
ook staan zijn onder andere op het Konin-
gin Emmaplein, het Onze Lieve Vrouweplein, 
de Vissersmaas, het Stadspark en de Fort 
 Willemweg. De fietsenrekken én deelfietsen 
worden gefaseerd geplaatst vanaf eind septem-
ber. Je vindt de nieuwe locaties op de website  
www.arriva.nl/deelfiets en in de Hello-bike 
app.

Fietsen vanaf 1 euro 
Een deelfiets nodig? Download de Hello-Bike 

app op je telefoon door de QR-code die op de 
fiets staat te scannen. Registreer via de app de 
deelfiets en de fiets gaat van het slot af. Je be-
taalt voor de duur van het gebruik. Zodra je de 
fiets terugplaatst in de deelfietsstalling, stopt 
de betaling. Je fietst al vanaf € 1,00 voor de eer-
ste 20 minuten.  

Kansen voor deelmobiliteit 
De uitbreiding van het aantal deelfietslocaties 
biedt nieuwe kansen voor het fietsgebruik in 
Maastricht. Uit analyses van Zuid-Limburg 
Bereikbaar blijkt dat de aantrekkelijkheid van 
het openbaar vervoer en parkeren op afstand 
aanzienlijk vergroot wordt door het aanbieden 
van een deelfiets. Het gebruik biedt met name 
een oplossing voor het laatste stukje van de reis 
voor openbaarvervoerreizigers en automobilis-
ten die parkeren op afstand.   

Limburg is door België rood geclassificeerd. 
En door Duitsland als risicogebied aange-
wezen. Wat betekent dat voor jou als je van-
uit Zuid-Limburg naar België of Duitsland 
reist, er boodschappen wilt doen of er wilt 
tanken? De VeiligheidsRegio Zuid-Limburg 
heeft een overzicht gemaakt.

Reizen naar België
Je mag vanuit Zuid-Limburg alleen naar België 
als je daar werkt, studeert, een begrafenis hebt, 
voor medische behandeling of voor mantelzorg.

Reizen naar Duitsland
Als je minder dan 24 uur verblijft in Duitsland 

en je aan de regels houdt, hoef je verder niks 
te doen. Als je langer dan 24 uur in Duitsland 
blijft, moet je je melden bij het Gesundheitsamt 
van de plaats of Kreis waar je verblijft.

Meer info over werken, zorg verlenen en op 
familiebezoek gaan
Op de website van de Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg vind je meer antwoorden op 
veelgestelde vragen over een familiebezoek, 
werken, zorg en/of alledaagse activiteiten in 
onze buurlanden. 

Kijk voor meer informatie op  
www.vrzl.nl/nieuws

Afgelopen september gaf het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar samen met overheids- en bedrijfspartners online een update aan werkgevers en ondernemers over innovatie, duurzame en veilige 
mobiliteit voor een gezond woon- werk en leefklimaat. Bekijk het webinar Zuid-Limburgse MobiliteitsArena online terug via onze website: www.zuidlimburgbereikbaar.nl.  
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De blauwe deelfietsen van Arriva.
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