
Marie-José Leurs van bakkerij Souren in gesprek met de 
medewerkers van team Handhaving gemeente Maastricht. 
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Bernadette Veldman (59) vult de enquêtes 
van Zuid-Limburg Bereikbaar over mobi-
liteit, vitaliteit en werken in Zuid-Limburg 
trouw in. Ruim 4.500 panelleden doen dat 
samen met haar. Met het invullen van de 
vragenlijst maak je kans op mooie prij-
zen die Zuid-Limburg Bereikbaar verloot 
onder de panelleden. In 2021 was het prijs 
voor Bernadette! Ze won een gloednieuwe 
e-bike ter waarde van 2.500 euro. Een prijs 
waar Bernadette maar wat blij mee is.

Bernadette werkt bij de Universiteitsbiblio-
theek in Maastricht. Ze houdt zich bezig met 
de abonnementen die de bibliotheek heeft. 
Reizen vanuit Sittard naar haar werk doet ze 
het liefst met het OV. Sinds corona werkt ze 
alle dagen vanuit huis. Toch komt de e-bi-
ke voor haar als geroepen. “Ik zit voor mijn 
werk veel achter mijn computer en beweeg te 
weinig. Voor de coronapandemie liep ik nog 
onderweg naar mijn werk, om te winkelen in 
de stad en ging ik mee met IVN-wandelingen. 
Nu is traplopen het meest inspannende dat ik 
doe op een dag. Wandelen heb ik in de eerste 
lockdown geprobeerd, maar ik kreeg last van 
mijn knie. Nu ik een e-bike heb, probeer ik 
elke dag een rondje te fi etsen. Op de fi ets hoef 
ik geen kracht te zetten met mijn knie. Fietsen 
gaat mij beter af dan wandelen.”

Doorfi etsen, ook met tegenwind
Fietsen op een e-bike doet Bernadette jaarlijks 
tijdens haar vakantie op Terschelling in het 
voorjaar. “Na jaren met een gewone fi ets het 
eiland rondgefi etst te hebben, besloot ik enige 
jaren geleden om een e-bike te huren. Dat 
was een super ervaring. De hele week kon ik 
blijven doorfi etsen, ook met tegenwind.” Om 
thuis ook een e-bike aan te scha� en was voor 
Bernadette net een stapje te ver: “Ik fi etste 
thuis nooit en ik dacht dat de accu de winter 
niet zou overleven in de garage. Het kan daar 

heel koud zijn. Een kennis gaf me een super 
tip. Zorg ervoor dat je de accu iedere maand 
oplaad als je de fi ets niet gebruikt. En leg de 
accu in de winter binnen in huis.” Ga voor 
meer tips over fi etsen in de winter naar maak-
debeweging.nl.

Zadelpijn
Nu ze zelf een e-bike heeft probeert ze, als het 
weer meezit, ook thuis elke dag een rondje te 
fi etsen. Niet alleen omdat het goed is voor haar 
gezondheid. “Ik wil geen zadelpijn meer heb-
ben als ik in het voorjaar weer op vakantie ga 
naar Terschelling!” Bernadette is van plan om 
er in de zomer samen met haar fi ets regelmatig 

op uit te trekken. “De rondjes die ik nu fi ets, 
wil ik gaan uitbreiden naar langere tochten. 
Er is in de omgeving van Sittard nog zoveel  te 
ontdekken. En met een fi etsendrager op de 
auto kan ik straks ook verder weg met mijn 
e-bike op pad.”

Veilig de weg op
Om veilig te fi etsen, schafte Bernadette me-
teen een fi etshelm aan en liet ze een spiegel 
op haar fi ets monteren. “Ik moet me nog thuis 
gaan voelen op de fi ets. Een ongeluk zit in 
een klein hoekje. Met helm op fi etsen, voelt 
veiliger. Ik ben niet meer de jongste. Met de 
spiegel hoef ik niet achterom te kijken. Ik heb 

vaker last van een stijve nek en dan is achter-
om kijken lastig.”

Meld je nu aan voor Zuid-Limburg Bereik-
baar-panel!
Ook net als Bernadette kans maken op mooie 
prijzen? Én vind je het leuk om jouw mening 
te delen over mobiliteit, vitaliteit en werken in 
Zuid-Limburg? Jouw mening is zeer waardevol 
en helpt ons bij het verbeteren van de bereik-
baarheid van de regio! Meld je dan net als 
Bernadette aan bij het ZLB-panel en maak ook 
kans op mooie prijzen. Kijk voor meer info op: 
maakdebeweging.nl/panel-over-mobiliteit

Op de hoogte blijven?
Elke twee weken ontvangen meer dan 17.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplos-
singen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg. 
Het laatste nieuws van Zuid-Limburg Bereikbaar in je mailbox ontvangen? Abonneer je op 
de gratis digitale nieuwsbrief via: maakdebeweging.nl (onderaan de pagina)

De eerste werkzaamheden voor het volgen-
de traject van de snelle fi etsroute -  de F2 
- starten vanaf 28 maart. Aannemer BESIX 
INFRA gaat aan het werk op het traject tus-
sen Meerssen en Maastricht-Noord. De F2 
loopt parallel aan de A2 langs belangrijke 
werklocaties en meerdere Brighlands cam-

pussen en wordt daarmee een alternatief 
voor reizen met de auto.

Fiets je dit voorjaar vanuit Sittard naar 
Maastricht? 
Houd dan rekening met werkzaamheden op 
het traject van de snelle fi etsroute dat binnen 

de gemeente Meerssen ligt (rotonde Witte 
Hoek tot rotonde Bunderstraat) naar de over-
steekplaats Meerssenerweg ter hoogte van sta-
tion Maastricht Noord.

Kijk voor meer informatie over de snelle fi ets-
route en de routekaartjes op www.zuidlim-

burgbereikbaar.nl/snellefi etsroute. Kijk voor 
meer informatie over de werkzaamheden op de 
slimme kaart op www.maastrichtbereikbaar.nl

Start werkzaamheden snelle fi etsroute F2 Sittard-Maastricht

Deelnemer ZLB-panel Bernadette Veldman wint mooie e-bike
“Nu ik een e-bike heb, probeer ik elke dag een rondje te fi etsen.”
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