
Fijne feestdagen en  
een gezond en groen 2022!

Vaker op de fiets, minder en schonere kilometers op  
de weg, de juiste balans in werken op locatie en thuis...  
Ook volgend jaar gaan we weer samen op weg naar  
een bereikbare en vitale regio. 

Ook dit jaar zal de kersttijd er anders gaan 
uitzien door de huidige coronamaatrege-
len. Zuid-Limburg verwelkomt je graag, 
maar steeds bewust & safe. Ga daarom goed 
voorbereid op pad. 

Magisch Maastricht
Tot en met 31 december fonkelt het Vrijthof 
weer volop tijdens Magisch Maastricht. De 
ondernemers ontvangen je met open armen. 
Breng een bezoek aan de binnenstad op een 
slimme en veilige manier. Begin tijdig met je 
kerstinkopen. Kom op de fi ets, parkeer op 
P+R Noord en neem de bus naar de binnen-
stad. Zo vermijd je in het weekend het zoeken 
naar een parkeerplek in de drukke binnenstad. 
We helpen je graag met praktische reis- en 
parkeertips voor een slim en veilig bezoek aan 
de binnenstad via de website: 
maastrichtbereikbaar.nl.

Kerststad Valkenburg
Het Geulstadje Valkenburg is tot en met 9 

januari weer van onder tot boven in kerstsfe-
ren gehuld. Geniet gezellig en ontspannen van 
de vele lichtjes, de muziek en al het lekkers, 
boven- én ondergronds! Dit jaar is er wat meer 
voorpret dan normaal, want je moet je bezoek 
van te voren goed plannen. Houd je ook aan de 
geldende maatregelen. 
Deze zijn te vinden op: kerststadvalkenburg.nl/
veilig-op-pad-kerststad

Wintertijd in Heerlen
Tot en met 9 januari 2022 staat Heerlen in het 
teken van Wintertijd Heerlen. Het Pancrati-
usplein en de Bongerd zijn omgetoverd tot 
een groot winterdorp en de binnenstad van 
Heerlen wordt met sfeervolle kerstdecoraties 
aangekleed. Ga met je vrienden of vriendinnen 
schaatsen op de 600 m2 grote schaatsbaan of 
wip even binnen voor een Gluhwein of een 
warme chocomel. Openingstijden: 09.30-17.00 
uur.

Winterwandelen in het Heuvelland
Heb je juist meer behoefte aan rust en ruimte? 
Dan ben je in de Zuid-Limburgse natuur aan 
het juiste adres. Stap in je wandelschoenen en 
ga er juist tijdens de kerst lekker op uit in de 
natuur. Of haal een frisse neus tijdens een van 
de vele schitterende kribkeswandelingen in 
het Heuvelland en de Voerstreek. Kerststalle-
tjes in alle soorten en maten zorgen voor een 
prachtige beleving van het kerstverhaal! Kijk 
voor meer informatie op: visitzuidlimburg.nl/ 
winterwandelingen.

Kerst in Zuid-Limburg: Erop uit? 
Ga goed voorbereid op pad

Horecaondernemer Tuur Huijbregts, zijn 
vriendin en twee van zijn medewerkers ko-
men elke dag met een geleasete e-bike naar het 
werk. “Via Lease-a-bike heb ik alles in een keer 
geregeld. Ik lease (huur) de fi etsen voor een 
vaste periode voor een vast bedrag per maand. 
Het begon in 2019 met de elektrische cargobike 
van Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar die ik 
nog steeds gebruik.”

Als eigenaar van de twee horecazaken brasse-
rie Tapijn en Café De Tribunal in Maastricht is 
Tuur het ideale voorbeeld voor zijn personeel 
om ze aan te moedigen eens te kiezen voor de 
fi ets. “Mijn fi ets leen ik uit om ze zelf te laten 

ervaren hoe fi etsen op een elektrische fi ets is. 
Zo heb ik twee medewerkers over de streep ge-
haald”. Met zijn e cargobike is hij ook een in-
spiratiebron voor collega-ondernemers.”

Geniet jij net als Tuur en zijn medewerkers ook 
van fi etsen naar en in de binnenstad van Maas-
tricht? Lokale ondernemers trakteren je deze 
winter met speciale winteraanbiedingen. Zij 
trakteren jou omdat je de auto laat staan. Dat 
is goed voor jezelf en bovendien help je mee 
aan schone lucht en de bereikbaarheid van de 
stad. Allemaal echt #posifi ets! Bekijk de winte-
raanbiedingen op: maastrichtbereikbaar.nl/nl/
posifi ets 

Tuur Huijbregts helemaal 
#posifi ets met de fi ets van de zaak

In de smalle straten veroorzaken de lukraak 
gestalde fi etsen gevaarlijke situaties.
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Het is vrieskoud op donderdagochtend 9 
december om 9.00 uur in het smalle Vijf-
haringenstraatje. De eerste klanten voor 
bakkerij Souren zijn te voet en op de fi ets. 
Fietsers scheren langs voetgangers. Mede-
werkers komen naar hun werk. Studenten 
op slippers halen hun fi ets weg. Wat is er 
aan de hand?

Medewerkers van het gemeentelijk team 
Fietshandhaving hangen etiketten aan tiental-
len fi etssturen. Op de achtergrond het voor-
malige Hudson’s Bay-pand met in de etalages 
‘kunstinstallaties’ van #posifi ets, tips over 
fi etsregels en een overzichtskaart met parkeer-
faciliteiten. Posters op sommige ruiten ‘roepen’ 
de huurders op vooral gebruik te maken van 
de eigen fi etskelder. Handhaver Dave Schroen: 
“In de binnenstad moet je je fi ets echt stallen in 
rekken en fi etsvakken. In de smalle straten ver-
oorzaken de lukraak gestalde fi etsen gevaar-
lijke situaties. Dat is lastig voor voetgangers, 
mindervaliden en in geval van een calamiteit, 
ook voor ambulance en brandweer. We han-
gen nu labels aan de sturen. Daarop staat een 
waarschuwing voor de eigenaar. Over een uur 
komen we terug. Staat de fi ets er dan nog, dan 
nemen we ‘m mee naar het depot aan de Gerar-
dusweg in Maastricht. Ophalen kost 25 euro.”

Zonde
Ondertussen houdt zijn collega Raoul Bleize 
iemand staande die net haar fi ets tegen de ge-
vel wil plaatsen: “Ik ga naar mijn werk. Ja mijn 
werkgever heeft een stalling. Maar ik moet een 
gang door om achter het pand te komen. Dat 
vind ik te veel werk.” Voor vandaag doet ze dat 
toch. “Vijfentwintig euro boete is zonde.” In-
eens wordt het drukker in de straat. Studenten 
op slippers komen naar buiten gerend. Tele-
foon in de hand: “Je moet nu echt zelf komen. 
Ik heb ook mijn jas aangetrokken terwijl ik nog 
niet eens ontbijt heb gehad. Je fi ets laten staan 
kost geld.”

Ondernemers
Bakkerij Souren, juwelierszaak Clio, kleding-
zaak Valeb Stories en ko�  especiaalzaak Kaldi 

in het Vij� aringenstraatje en de Sporenstraat 
doen allemaal mee met #posifi ets. Ze gaan in 
gesprek met fi etsers. Hebben posters gemaakt, 
doen zelf labels om fi etsen en zetten berichten 
op social media. Allemaal met als doel fi etsers 
te vragen niet langs de gevels en etalages te 
stallen.                  
                                                                                                                      
Marie-José Leurs van bakkerij Souren en Bert 
Dassen van Clio zijn het met elkaar eens: “We 
doen graag mee met #posifi ets voor een fi j-
ne sfeer in onze straten. Tegelijkertijd blij-
ven mensen hun fi ets langs de gevels stallen. 
Daarom zijn we blij met de handhavingsactie 
van vandaag. Eindelijk actie! Een serieus sig-
naal. Posifi ets is geen loze slogan!” Een wens 
voor het nieuwe jaar heeft Bert ook: “Gemeente 
zorg voor duidelijke borden waar je wel en niet 
je fi ets mag stallen. En laat duidelijk zien waar 
fi etsers wèl terecht kunnen.”
Op het einde van de dag blijkt dat tientallen 
mensen hun fi etsen binnen het uur hebben 
weggehaald. Uiteindelijk zijn 29 fi etsen uit het 
Vij� aringenstraatje en de Sporenstraat mee-
genomen, laat Dieter Elsen coördinator van 
het Team Fietshandhaving weten. “We blijven 
informatie geven, gaan het gesprek aan en als 
het echt niet anders kan dan moeten we wel 
handhaven.”

Fiets weg?!

Elektrisch laden in Maastricht 
Al nagedacht over elektrisch laden bij jou thuis? Weet je wat daarvoor nodig is? We hebben 

alle informatie voor je op een rij gezet. Voor bewoners met een eigen oprit, voor Verenigingen 
van Eigenaren en openbare laadpunten: maakdebeweging.nl/elektrisch-laden- maastricht.
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