
Denk jij al na over elektrisch rijden? Elek-
trisch vervoer (EV) komt voor iedereen 
dichterbij en wordt vanaf 2030 de norm. De 
opmars van elektrisch rijden gaat veel snel-
ler dan eerder gedacht. Momenteel rijden 
in Maastricht 275 elektrische auto’s, in 2030 
wordt rekening gehouden met 10.000 elek-
trische voertuigen.

Daarvoor zijn voldoende laadpunten nodig. De 
gemeente Maastricht heeft de ambitie om zo’n 
13.000 laadpunten in haar gebied te (laten) re-
aliseren en kiest voor een mix tussen private en 
publieke (snel)laadpunten (verhouding ± 8800 
privaat en 4200 publiek). Dat voorkomt dat er 
extra beslag komt op de openbare ruimte die 
toch al schaars is. En dat de druk op openba-
re parkeerplaatsen (nog) groter wordt, omdat 
EV-bezitters de auto dan daar gaan parkeren in 
plaats van op eigen terrein. Voor de elektrische 
rijder is het gebruiksgemak van laden op eigen 
terrein groter en vaak is het ook nog eens goed-
koper, zo bleek onlangs nog uit een onderzoek 

van de ona� ankelijke voorlichtingsorganisatie 
Milieu Centraal: ‘Wie gemiddeld 12.000 kilo-
meter per jaar elektrisch rijdt, is zo’n 350 euro 
voordeliger uit.’

Actuele situatie
Hoewel thuis laden dus voordelen heeft, heb-
ben velen geen mogelijkheid om op eigen ter-
rein te laden. Daar waar dat niet mogelijk is, ziet 
de gemeente het als haar verantwoordelijkheid 
te zorgen voor voldoende laadinfrastructuur in 
de openbare ruimte. Ook omdat de gemeente 
het gebruik van schoon, slim en duurzaam ver-
voer belangrijk vindt voor de lee� aarheid van 
Maastricht en de gezondheid van haar inwo-
ners. Op dit moment heeft Maastricht ongeveer 
700 laadpunten, privaat en openbaar. Daar ko-
men de komende maanden 93 openbare laad-
palen (186 laadpunten) bij. 
De gemeente helpt bewoners en bedrijven op 
weg om zelf laadpunten te plaatsen. Kijk eens 
op: maakdebeweging.nl/elektrisch-laden-
maastricht

‘Wie gemiddeld 12.000 kilometer per jaar elektrisch rijdt, 
is zo’n 350 euro voordeliger uit.’

Klimaatverandering en de coronapandemie kantelen onze denkbeelden over woon- werkverkeer, 
zakelijke ritten en logistiek. Tijd voor nieuwe keuzes, want mobiliteit kan nog zoveel slimmer, 
duurzamer en voordeliger. Ook bij de klimaattop in Glasgow stond schoner reizen en transport 
weer prominent op de agenda. 

Zuid-Limburg Bereikbaar helpt bedrijven en forenzen daarbij. Wie zich hard maakt voor een be-
reikbare regio en een gezond woon-, werk- en lee� limaat verdient een complimentje. Tijdens de 
netwerkbeurs Limburg Leads in het Maastrichtse MECC deelden we er een paar uit.   

Vijf MobiliteitsAwards 
Zuid-Limburg Bereikbaar heeft inmddels meer dan 52 aangesloten werkgevers, die samen ruim 
56.000 medewerkers vertegenwoordigen. Vijf van hen hebben dit jaar de mouwen opgestroopt 
om een Akte van Ambitie op te stellen: L’Ortye Transport en Milieu, Zuyderland, Maastro Clinic, 
Gemeente Landgraaf en het VISTA college. Zij gaan aan de slag met de concrete en meetbare 
doelstellingen voor duurzame mobiliteit uit de akte. Met hun inzet geven zij het goede voorbeeld 
en inspireren zij andere partners. 

Twee fi etsvriendelijke bedrijven
Ook feliciteerden we tijdens Limburg Leads twee  aangesloten werkgevers met een gouden certi-
fi caat. Wij namen de regelingen en voorzieningen voor fi etsers onder de loep volgens de Europese 
richtlijnen van European Cyclists federation. MUMC+ en Zuyderland kwamen beide glansrijk 
door de audit en werden de eerste organisaties van Zuid-Limburg die zichzelf o�  cieel fi etsvrien-
delijk mogen noemen. Mooi werkgeverschap dat het complimentje zeker waard is, want fi etsers:
• zijn productiever en creatiever.
• stoten minder CO₂ uit dan autogebruikers.
• zijn gelukkiger en minder vaak ziek.
• besparen fl ink op kosten voor het OV of een leaseauto.

Heb jij ook een mooi voorbeeld van duurzaam reizen? En wil je daar anderen ook mee inspireren? 
Of wil je met jouw bedrijf meedoen met Zuid-Limburg Bereikbaar? 
Stuur dan een mail aan info@zuid-limburg-bereikbaar.nl.

Ook bedrijven in het zonnetje 

L’Ortye Transport en Milieu, Zuyderland, Maastro Clinic, Gemeente Landgraaf en het VISTA college 
ontvingen de MobiliteitsAward tijdens Limburg Leads in het MECC op 21 oktober.  Fotograaf: Aron Nijs

Sluit je aan bij #posifi ets. Laat je ongebruikte 
fi ets niet onnodig in een rek of op straat staan. 
Breng een overbodige fi ets naar de Fietsbank. 
Hun nieuwe adres is Terracottaplein 22-27, 
6216 BJ Maastricht. Vrijwilligers knappen de 
fi etsen op en geven ze aan mensen die zelf 
geen fi ets kunnen kopen of kunnen laten repa-
reren. Zo krijgt je overbodige fi ets een nieuwe 
eigenaar. Fietsen die niet gerepareerd kunnen 
worden, worden gerecycled. Je kunt de fi ets ook 
thuis laten ophalen. Maak een afspraak met de 
ophaaldienst van de Fietsbank tel. 06-13787737.

Studenten van de UM kunnen hun overbodi-
ge fi ets inleveren bij de universiteitslocaties 
Tapijn A en Randwyck. Haal een label op bij 
een van de recepties van de universiteit. Hang 
het label aan je fi ets en laat hem achter bij 
universiteitslocatie Tapijn A in Maastricht of in 
Randwyck, ronding gebouw UNS50.

Allemaal #posifi ets #samendoen #vakerfi etsen 
#veiligfi etsen #veiligstallen. 
www.posifi ets.nl

Geef jouw overbodige fi ets een 
tweede leven!

Fotografi e: Guy Houben

Verkeersoverlast in het 
Heuvelland melden?
Voor het melden van geluidsoverlast, agressief 
verkeersgedrag en verkeersoverlast kun je bel-
len met de politie: 0900 -8844. De meldingen 
worden doorgegeven aan het Politie Basisteam 
Heuvelland. Een meer intensieve samenwer-
king tussen basisteam en gemeenten is onder-
deel van de uitvoeringsagenda van het project 
Verantwoord op Weg. De politie neemt deel in 
het kernteam van de projectorganisatie.

Over Verantwoord op weg
Verantwoord op weg in het Heuvelland zet in 

op het verminderen van de ervaren verkeers-
overlast en het verbeteren van de verkeersleef-
baarheid. Het project is een initiatief van de 
gemeenten Gemeente Eijsden-Margraten, 
Gemeente Gulpen-Wittem en Gemeente Vaals.

Meer info?
Kijk voor meer informatie op 
zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg
of mail je vraag naar 
verantwoordopweg@zuid-limburg-bereikbaar.nl


