
Reconstructie Tongerseweg

‘Wat lastig’. ‘Wow, this is so scary.’ Voor 
de studenten was het nog niet zo gemak-
kelijk om in een rolstoel of met blinden-
stok ‘even’ over een stoep te lopen die vol 
stond met fi etsen.  Op de infomarkt van de 
 INKOM 2021 op maandag 16 augustus stond 
de #Posifi ets Obstacle Run: een realistisch 
parcours met verkeerd gestalde fi etsen en 
onverwachte geluiden (toeters, fi etsbellen) 
uit het dagelijks verkeer. 

Warm welkom voor studenten 
Maastricht verwelkomt de nieuwe studenten, 
wiens favoriete vervoermiddel de fi ets is. De 
stad nodigt de studenten meteen uit mee te 
doen met #posifi ets. De campagne zet in op 
#vakerfi etsen #veiligfi etsen #veiligstallen. Wie 
vaker op de fi ets stapt en de auto laat staan, 
kiest voor gezondheid, voor schone lucht en 
een goed bereikbare binnenstad. Dat is héél 
#posifi ets. Tegelijkertijd zorgen de soms met 
tientallen lukraak geparkeerde fi etsen voor 

overlast, onveilige situaties en onderlinge irri-
taties. 

Zelf ervaren
De #Posifi ets Obstacle Run laat studenten op 
een leuke manier ervaren hoe het is als je op 
een smalle stoep langs lukraak gestalde fi etsen 
moet manoeuvreren. Aangemoedigd door om-
standers en het #posifi ets promoteam probeer-
den de studenten met een simulatiebril (slecht 
zicht) en blindenstok op of zittend in een rol-
stoel zo weinig mogelijk fi etsen te raken en zich 
zo snel mogelijk een weg te banen. De tijd werd
gemeten en Karien Das was de allersnelste 
met 6 seconden. Zij ontving een Swapfi ets 
 abonnement.                              

Zomeraanbiedingen
Fietsers genieten sowieso meer van de zomer. 
Check posifi ets.nl voor de zomeraanbiedingen 
bij horecagelegenheden, een fi etsenmaker en 
een fi etsverhuurder.

Onder de naam ‘Zonnige bedrijfsdaken 
2.0’ ondersteunen gemeente Maastricht en 
MEA/Zuid-Limburg Bereikbaar bedrijven 
én Verenigingen van Eigenaars (VvE`s) in 
Maastricht bij de eerste stappen naar een 
zonne-energieproject op hun dak. Het dak 
moet dan wel circa 200 m2 of groter zijn. 

Elektrisch Vervoer vanaf 2030 de norm
Elektrisch vervoer (EV) komt voor iedereen 
dichterbij en wordt vanaf 2030 de norm. Mo-
menteel rijden er in Maastricht zo’n 275 elek-
trische auto’s. En het aantal elektrische au-
to’s groeit aanzienlijk harder dan verwacht. 

De prognose voor 2030 is 10.000 elektrische 
 voertuigen. Daarvoor zijn er 13.000 laadpunten 
nodig. We moeten dus vandaag nog aan de slag!
Op 23 september a.s. verzorgt de VvE Ener-
giebalie Maastricht daarom een webinar 
 waarin leden van VvE’s worden bijgepraat over 
 ‘Zonnepanelen op VvE-daken en laadpun-
ten voor VvE-parkeergelegenheden’. Samen 
met Zuid-Limburg Bereikbaar maakt de VvE 
 Energiebalie Maastricht mensen wegwijs over 
stappenplannen, subsidies, fi nancieringsmo-
gelijkheden en naar gecertifi ceerde leveran-
ciers en dienstverleners.

De VvE Energiebalie Maastricht helpt VvE’s ook 
bij het verduurzamen van het  wooncomplex, 
denk bijvoorbeeld aan energiebesparing, 
 opwekken van duurzame energie en sinds 
kort dus ook het thema ‘laden van elektrische 
 auto’s’. 

Wil je meer weten of je direct aanmelden? 
Dit kan via: 
https://www.nieuweenergieinlimburg.nl/
maastricht/kalender/ 

Fiets jij veel? Doe dan als echte fi etsexpert mee aan de enquête van de Fietsersbond voor de ver-
kiezing van de Fietsstad van 2022. En je kunt er voor zorgen dat het fi etsen voor iedereen veiliger, 
comfortabeler en leuker wordt in jouw gemeente. Niet minder leuk: met jouw deelname maak je 
ook nog eens kans op een van de leuke prijzen waaronder een e-bike, een overnachting bij Stayo-
kay of koplampen van Spanninga!

De enquête invullen kost je slechts vijf minuten. Doe mee en surf naar de website: 
www.fi etsersbond.nl.

#Posifi ets Obstacle Run daagt studenten uit

Webinar ‘Zonnepanelen op 
VvE-daken en laadpunten voor 
VvE-parkeer gelegenheden’

Welke stad is volgens jou 
dé Fietsstad van 2022?

De Tongerseweg in Maastricht is sinds 30 
augustus helemaal afgesloten vanaf het 
kruispunt met de Javastraat tot aan de Bel-
gische grens voor een reconstructie van de 
Tongerseweg. Met deze reconstructie wil 
de gemeente het woon- en lee� limaat voor 
bewoners aan de Tongerseweg verbeteren.

Door de reconstructie wordt de overlast van het 
vrachtverkeer verminderd. Bovendien past de 
gemeente meteen de inrichting van de weg aan, 
om voor voetgangers en fi etsers een veiligere 
en betere situatie te realiseren. Er komt een 
nieuwe fundering, waardoor trillingen sterk 
verminderen. Ook wordt er een vlakke laag 
nieuw asfalt aangebracht.

Fietsers en wandelaars
Het blijft voor fi etsers en wandelaars mogelijk 
om over de Tongerseweg te rijden of wandelen.
Beide wordt echter aangeraden de parallelweg 
te nemen met de straatnamen Medoclaan en 
Heukelommerweg.   

Omleidingen vracht- en landbouw- en 
 busverkeer
Doorrijden vanuit of naar België kan niet. 
Vrachtverkeer en landbouwverkeer richting 
Tongeren wordt omgeleid via de Via Regia, de 
N78 of door Veldwezelt.

Openbaar vervoer
Van dinsdag 31 augustus 2021 tot en met vrij-
dag 24 december 2021 volgt buslijn 62 Tonge-
ren-Maastricht een omleidingsroute.

Bestemmingsverkeer
Bestemmingsverkeer (dat zijn alleen bewoners 
en bezoekers van bedrijven aan de Tongerse-
weg) kan de Tongerseweg bereiken via de Die-
pendaalweg. De Tongerseweg is eenrichtings-
verkeer voor dit bestemmingsverkeer vanaf de 
grens tot aan de Maconlaan. Via deze Macon-
laan kan het verkeer via een omleiding terug 
richting het kruispunt van de Tongerseweg en 
de Javastraat. (In eerdere communicatie was 
sprake van eenrichtingsverkeer in tegengestel-
de richting, dit is door de aannemer aangepast). 
De omleiding duurt tot 24 december. Het kruis-
punt Javastraat blijft open voor verkeer uit de 

Javastraat richting de Aramislaan en omge-
keerd. Verkeer uit beide straten kan ook rich-
ting het Tongerseplein rijden.

Inloopuurtje
Tijdens de uitvoeringsfase is er de mogelijkheid 
tot het stellen van vragen tijdens een wekelijks 
inloopuurtje in De Greune Zaol op dinsdagen 
tussen 16.00 en 17.00 uur.

Wanneer en waar wordt er gewerkt? 
Download de Bouwapp
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over 
de reconstructie aan de Tongerseweg? Down-
load dan de Bouwapp door in de Appstore of 
Playstore te zoeken naar Bouwapp met het gele 
helmpje. Na het installeren van de Bouwapp 
zoek je naar `Reconstructie  Tongerseweg`en 
klikt op volgen. Nu ontvang je de meest recente 
updates en status van de werkzaamheden. Ook 
komen hier geregeld fi lmpjes en foto`s van de 
werkzaamheden voorbij.


