
Heb jij een klein mankement aan je fi ets? 
Laat hem niet staan in de schuur! Maar 
kom op zaterdag 22 mei naar Corio Center 
in Heerlen. De mobiele fi etsenmaker voert 
dan kleine reparaties uit. Gratis voor jou, 
Zuid-Limburg Bereikbaar betaalt.

Goede fi ets, goede beweging
Juist nu is het belangrijk dat we in beweging 
blijven. Daarom geven we graag voorrang aan 
de fi ets. De fi etsenmaker repareert kleine ge-
breken, zoals een los schroe� e, verkeerd afge-
stelde remmen, een ketting die eraf ligt of een 
lekke band. Is er voor de reparatie een nieuw 
onderdeel nodig? Die heeft de fi etsenmaker 
niet voor handen. Daarom is de afspraak: din-

gen als een nieuwe band neem je zelf mee. De 
fi etsenmaker zet ze wel graag op je fi ets. 

Hoe werkt het?
Je bent welkom met je fi ets tussen 10 en 13.00 
uur. Je zoekt de fi etsenmaker op en vertelt wat 
er aan de hand is met je fi ets. Is de fi etsenmaker 
al bezig? Dan wacht je even op je beurt. Hou 
daarbij rekening met de maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus. Om elkaar 
de ruimte te geven, plaatsen we vakken op de 
grond. Zo maken we fi etsen weer fi jn voor jou. 
Jij blij, wij blij. Want meer mensen op de fi ets 
betekent een fi jnere stad. 

Laat je fi ets gratis repareren 
door ZLB

Draag jij het Heuvelland 
ook een warm hart toe?

Weer reizen met de trein? Meld je reis aan in de NS-app

Het Heuvelland nodigt ons uit om te wandelen, 
te sporten, vakantie te vieren, te wonen en te 
werken. We waarderen het landschap en we 
willen ervan blijven genieten. We zijn trots op 
ons bijzonder stukje buitenland in eigen land. 
En toch … soms ‘vliegen’ we uit de bocht en is het 
op sommige dagen en sommige plekken best 
druk en gaan verschillende groepen gebruikers 
elkaar irriteren. De roep voor een totaalaanpak 
van lee� aarheid, milieu en economische vita-
liteit wordt luider. Hoe zorgen we ervoor dat 
het bonte pallet van gebruikers, zoals fi etsers, 
motorrijders, automobilisten en bestuurders 
van landbouwvoertuigen, maar ook bijvoor-
beeld wandelaars, mountainbikers en ruiters, 
rekening houdt met elkaar en verantwoord op 
weg gaat? Daarvoor zijn Eijsden-Margraten, 

Gulpen-Wittem en Vaals van start gegaan met 
het project Verantwoord op Weg in het Heuvel-
land. Ongeveer 75 inwoners, ondernemers en 
vertegenwoordigers van belangenorganisaties 
doen in april en mei mee aan werkgroepen om 
te komen tot een pakket aan maatregelen. Dit 
wordt onderdeel van een advies aan de drie 
gemeenteraden. Deze zullen in juli besluiten 
nemen over de te nemen maatregelen.

Meer weten? Kijk op Participatietraject: 
www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verant-
woordopweg-participatietraject. 
Je kunt je ook aanmelden voor de aparte 
nieuwsbrief via: www.zuidlimburgbereikbaar.
nl/nl/nieuwsbrief-verantwoord-op-weg/

Vanaf 19 mei vervalt het dringende advies 
om het openbaar vervoer alleen voor nood-
zakelijke reizen te gebruiken. Het nieuwe 
advies voor alle manieren van vervoer is dan 
om zoveel mogelijk op rustige momenten te 
reizen en drukte onderweg en op stations 
te vermijden. Wil je inzicht in de verwachte 
drukte per trein? Meld jouw treinreis dan 

aan via de Treinwijzer in de NS-app. Hoe 
meer reizigers dat doen, hoe nauwkeuriger 
de voorspelling. Zo zorgen we samen dat ie-
dereen verantwoord kan reizen.

Hoe werkt de Treinwijzer?
Met de Treinwijzer check je eenvoudig de ver-
wachte drukte per treinreis. Ga je op reis? Dan 

meld je jouw treinreis vooraf aan in de NS-app. 
Hoe meer reizigers hun reis aanmelden, hoe 
nauwkeuriger de voorspelling. Zo zorgen we 
samen dat zoveel mogelijk reizigers verant-
woord kunnen reizen. 

Meer weten? Kijk op: ns.nl/treinwijzer

Epen (gemeente Gulpen-Wittem) 
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Mobiele fi etsenmaker aan de slag 
bij Brusselsepoort. Fotografi e: 

A79 tussen oprit Hulsberg en knooppunt Kunderberg 
(richting Heerlen) langer afgesloten
De snelweg A79 tussen oprit Hulsberg en 
knooppunt Kunderberg (richting Heerlen) 
blijft minimaal een week langer afgesloten 
dan gepland. De weg zou eigenlijk vanaf 16 
mei 2021 weer open gaan voor verkeer. Het 
groot onderhoud aan de A79 vanaf Hulsberg 
richting Heerlen heeft vertraging opgelo-
pen nadat er schade is geconstateerd aan 
viaduct Kunderberg in Voerendaal. Bouw-
verkeer kan pas weer over het viaduct rich-
ting Heerlen om het werk te hervatten en af 
te ronden nadat er een ondersteuningscon-
structie aangebracht is.

Ondersteuningsconstructie
Het voorstel voor de ondersteuningsconstruc-
tie wordt deze week verder uitgewerkt. In het 
weekend van 15 en 16 mei 2021 is de realisatie 
ervan gestart. Als de ondersteuningsconstruc-
tie aangebracht is, wordt het groot onderhoud 
aan de A79 vanaf Hulsberg richting Heerlen 
hervat en afgerond.

7 tot 12 dagen vertraging
De uitloop van de planning bedraagt mini-
maal 7 en maximaal 12 dagen. Rijkswaterstaat 
informeert weggebruikers en omgeving over 
de voortgang van de werkzaamheden en de 

uiteindelijke termijn van vertraging. De 2 ge-
plande afsluitingen in het kader van het groot 
onderhoud A79 richting Maastricht blijven 
voorlopig ongewijzigd.

Gedeeltelijke afsluitingen van de A79: 
 gratis e-bike of OV als alternatief
Reis jij naar het werk en ervaar je hinder door 
de werkzaamheden aan de A79? Kijk of je kunt 
blijven thuiswerken, ook nu de coronamaatre-
gelen versoepelen. Of maak gebruik van onze 
gratis alternatieven voor de auto. Je kunt per 
afsluiting gebruik maken van het aanbod en 
meteen voor de twee resterende afsluitingen 
reserveren. Kijk op: maakdebeweging.nl/a79. 
Let op: wees er snel bij, want op = op!

Actuele stand van zaken?
Een actuele stand van zaken kan ook weer 
veranderen. Kijk daarom op rijkswaterstaat.
nl/ wegen/projectenoverzicht/a79-groot- 
onderhoud voor het laatste nieuws. Heb je vra-
gen of opmerkingen over de werkzaamheden 
aan de A79? Bel met de Landelijke Informatie-
lijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). 
Via de bouwapp van Heijmans zijn de werk-
zaamheden te volgen. De app is te downloaden 
via de Appstore of Google Play.


