
Woon of werk jij in Parkstad? Wil jij gebruik 
maken van een moderne e-bike voor je 
werk of vrije tijd? Dan kun je vanaf april ge-
makkelijk een e-bike huren. Velocity wordt 
het eerste elektrische fietsdeelsysteem in 
de (eu)regio, een emissievrije, gezonde en 
betaalbare manier van vervoer. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. De 
eerste laadstations van de 100 zijn al op-
geleverd. Straks kun je gebruik maken van 
tachtig nieuwe e-bikes verdeeld over 20 
deelstations. 

De realisatie is in handen van Velocity 
Limburg. Het moederbedrijf Velocity Aken 
exploiteert al een e-bike deelsysteem met 
zo’n 100 oplaadpunten in Aken en een enkel 
oplaadpunt in Kerkrade en Vaals. Het gespeci-
aliseerde bedrijf heeft al zeven jaar ervaring en 
bijna 10.000 geregistreerde klanten.

Waarom is Velocity best bijzonder?
•  Het is een stationgebaseerd e-bike deelsys-

teem, waarmee je naar je werk kunt reizen.
•  Het is een aanvulling op het openbaar ver-

voer en vermindert eventuele files.
•  Het is een emissievrije, gezonde en betaal-

bare manier van transport.
•  Het maakt korte(re) rijtijden mogelijk en je 

overwint heuvels dankzij de e-drive.

Bouw
De bouw van de laadstations kun je volgen 
via de facebookpagina Velocity Limburg en de 
facebookpagina van Zuid-Limburg Bereikbaar. 
De werkzaamheden zijn december 2021 gestart 
en zullen naar verwachting eind februari 2022 
zijn afgerond. 

Eerste stations
Straks kun je gebruik maken tachtig nieuwe 
e-bikes verdeeld over 20 stations.  Acht van de 
stations komen in Heerlen, vijf in Kerkrade, 
twee in Beekdaelen en Voerendaal, en één 
in Landgraaf, Brunssum en Simpelveld. Alle 
e-bikes zijn van A-kwaliteit als het gaat om 
fietscomfort en actieradius.                       

Reserveren en betalen
Reserveren en betalen kun je straks via een 
app. De kosten bedragen straks € 1,50 per half 
uur. Bij een gemiddelde snelheid van twintig 
kilometer per uur (inclusief oponthoud bij 
stoplichten e.d.) kun je in die tijd zo’n tien km 
afleggen.

Ambitie: euregionaal e-bike deelsysteem
De ambitie is om het e-bike-deelsysteem 
op termijn uit te breiden binnen Parkstad 
Limburg. 
Ook is het de bedoeling om op te schalen naar 

het Heuvelland, de rest van Zuid-Limburg en 
andere delen van de Euregio, waardoor één 

e-bike deelsysteem ontstaat met aansluiting 
over de landsgrenzen heen.

Velocity: e-bike-deelsysteem in Parkstad

Fit worden of blijven is belangrijk. Op 
dagen dat je thuis werkt, moet je vaker 
actief op zoek naar meer beweging. Maak 
jij tijdens je lunchpauze al een ommetje of 
stap je eens wat vaker op de pedalen voor 
een boodschap? 
En ga je weer (af en toe) naar kantoor, dan 
kun je kiezen voor actieve vormen van ver-

voer, zoals de fiets. Zo maak jij makkelijk 
de beweging. 

Maak een plan… en geniet ervan!
Er zijn veel manieren om thuis fit te blijven. 
De vraag is: hoe hou je het vol? Lees onze tips 
maar eens op: maakdebeweging.nl/nl/thuis-
werk-en-beweegtips/

Uit onderzoek blijkt dat concrete voornemens 
maken helpt. Daarom hebben we een beweeg-
kalender gemaakt. Zo plan je heel eenvoudig al 
je voornemens. Om gezond thuis te werken én 
om slimmer en duurzamer te reizen. 

Download voor de beweegkalender op: 
maakdebeweging.nl/beweegkalender

Aan de slag met een gezond en fit leven

De Daelsweg tussen Ubachsberg en Heer-
len heeft een flinke opknapbeurt gekre-
gen. De weg is sinds eind december weer 
open voor alle verkeer. De weg is een stuk 
aantrekkelijker, duurzamer en veiliger 
gemaakt voor fietsrecreatie, forenzen en 
schoolgaande jeugd. Voor fietsers is er 
een nieuw aangelegd fietspad. Let op bij 
vorst, want er wordt niet gestrooid met 
zout, maar met zand. Het beton moet nog 
uitharden.

Fietsverbinding vanuit Heerlen richting 
Heuvelland aangepakt
Na de Daelsweg starten half februari de 
werkzaamheden aan de fietsverbinding vanuit 
Parkstad richting het Heuvelland. De Vrakel-
bergerweg en Vijfbundersweg tussen Ubachs-

berg en Wijlre (gemeente Gulpen-Wittem) 
krijgen een opknapbeurt. Deze werkzaamhe-
den duren tot november 2022. Ter plekke zijn 
er alleen afsluitingen tijdens de laatste twee 
fasen van de werkzaamheden, vanaf juni.

Blijf op de hoogte via de Bouwapp
Wil e op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws over de werkzaamheden? Download 
dan de Bouwapp door in de Appstore of Play-
store te zoeken naar Bouwapp met het gele 
helmpje. Na het installeren van de Bouwapp 
zoek je naar ‘Fietsverbinding Heuvel-
land-Parkstad’ en klikt op volgen. Nu ontvang 
je het de meest recente updates en status van 
de werkzaamheden. Ook komen hier geregeld 
filmpjes en foto’s van de werkzaamheden 
voorbij. 

Daelsweg Voerendaal weer open 
voor alle verkeer

Voor automobilisten die een elektrische 
auto willen gaan rijden, is ook in 2022 
subsidie beschikbaar. Het gaat snel, want 
sinds het loket 3 januari opende, werd 
er al bijna 20 miljoen euro aan subsidie 
vergeven. Dat blijkt uit gegevens van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO), die de subsidies verstrekt.

Dit jaar is er in totaal 91,4 miljoen euro sub-
sidie beschikbaar voor mensen die elektrisch 
gaan rijden. 20,4 miljoen daarvan is gereser-
veerd voor tweedehands elektrische wagens 
en 71 miljoen euro voor nieuwe. Vooral die 
tweede categorie is in trek. Nederland is nu al 
koploper elektrisch rijden in de wereld. 
Meer weten over de voorwaarden? Kijk op: 
maakdebeweging.nl/subsidieelektrischeauto

Subsidiepot voor elektrisch rijden: 
wees er snel bij


