
We blijven ons inzetten voor landschap, 
bewonerswelzijn en verkeerslee� aarheid. 
Vorig jaar hebben de gemeenteraden van 
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en 
Vaals groen licht gegeven voor een uitvoe-
ringsagenda met duurzame maatregelen 
tot 2030. De eerste pilots zijn uitgevoerd en 
geëvalueerd. De nieuwe activiteiten dit jaar 
gaan we uitvoeren onder de noemer Team 
Heuvelland.

Want, het Heuvelland is van ons allemaal. Voor 
een dag of voor een weekend… En als je echt 
geluk hebt, breng je hier je hele leven door. 
Het is de mooiste streek van Nederland om 
doorheen te lopen, fi etsen of rijden. Hoe je dat 
doet, bepaal je helemaal zelf. Zodra je de weg 
op gaat, word je onderdeel van het landschap 
en lid van Team Heuvelland. Doe jij ook mee? 
We delen de weg én verplaatsen ons in elkaar. 
Zo genieten we samen, blijven we in beweging 
en houden we het veilig en schoon. 

Eerlijk is eerlijk: soms kunnen we best wat 

meer teamgevoel gebruiken. Vooral op de 
dagen en tijdstippen dat het erg druk is. Je aan 
de verkeersregels houden is één ding, even 
omrijden, letten op mogelijke geluidsoverlast, 
iemand voor laten gaan of zelfs je dagplanning 
aanpassen, gaat alweer een stukje verder. Toch 
maakt juist dit soort gedrag je tot een teamspe-
ler. Probeer het maar eens; het hele Heuvel-
land wordt er mooier van. Team Heuvelland: 
deel de weg en iedereen wint! Zie je iets dat 
helemaal niet #TeamHeuvelland is? Maak 
melding van verkeersoverlast via 0900 – 8844. 

Eerste activiteiten
Op maandag 14 maart heeft een digitale 
bijpraatsessie met de deelnemers van het 
participatietraject plaatsgevonden. Dit voorjaar 
starten we met de actie ‘Scooter vriendelijk’ in 
samenwerking met de verhuurbedrijven. Hub 
Nix, ’t Zinkviooltje, Imbali, Scooterverhuur 
in Valkenburg, Cycle Centre in Valkenburg 
en E-Scooterverhuur Heuvelland doen mee. 
Verder ondersteunen we de nieuwe campagne 
van #SamenOpWeg, een initiatief van Limburg 

Cycling en Stichting Mountainbike Ontwikke-
ling Zuid-Limburg (MOZL). De gedragscam-
pagne zet in op gewenst en veilig gedrag van 
vooral fi etsers en wandelaars. En stimuleert 
daarnaast het gebruik van nieuwe routes door 
minder drukke gebieden. 

Meer informatie
Meer weten over de activiteiten van en voor 
Team Heuvelland? Kijk op teamheuvelland.nl. 
Daar kun je je ook abonneren op de nieuws-
brief van Team Heuvelland.

Op de hoogte blijven?
• Nieuws over Team Heuvelland: teamheuvelland.nl 
• Nieuws over Velocity: 

Elke twee weken ontvangen meer dan 17.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen 
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)

Er komen steeds meer elektrische auto’s. 
De gemeente Heerlen laat weten dat ze in 
2030 ruim 26 duizend elektrische perso-
nenauto’s verwacht. Die moeten opgeladen 
kunnen worden. Bij voorkeur op de eigen 
oprit of bij bedrijven. En als dat niet kan 
bij een laadpaal in de openbare ruimte die 
iedereen kan gebruiken. Daar zijn er dan 
ruim 900 van nodig. Hiervoor zoekt ge-
meente Heerlen nog naar nieuwe locaties. 
Zoek jij mee?

Niet iedereen heeft een eigen laadpunt. Daar-
om plaatst de gemeente Heerlen laadpalen in 
de openbare ruimte. De uitdaging is om voor 
elk van deze openbare laadpalen een goede lo-
catie te vinden. 

Denk mee en geef je mening over geschikte 
locaties
In 2020 zijn er, samen met bewoners, al 19 
openbare locaties gekozen. Dit jaar komen daar 
nog eens 73 locaties bij. Dit lijkt misschien veel, 

maar deze hoeveelheid is nodig om de snelle 
opmars van de elektrische auto bij te benen. 
Wil jij meedenken over de laadlocaties bij jou 
in de buurt? Dat kan!

Interactieve kaart
Via een interactieve kaart kun je precies zien 
welke locaties we op het oog hebben. Hierbij 
hebben we onder andere gekeken naar: ver-
wachte vraag, spreiding van de laadpalen, ruim-
telijke eisen, zichtbaarheid en bereikbaarheid. 
We hebben de plekken op de kaart aangegeven 
met groene stippen. Je kunt op de kaart een stip 
aanklikken en in een reactie aangeven waarom 
dit wel of niet een goede locatie is. Immers, jij 
kent jouw straat en buurt het beste. Ook kunt je 
alternatieve locaties aanwijzen in plaats van de 
voorgestelde locaties. 

Wil jij meebepalen waar de nieuwe laadpalen 
komen? Kijk dan op heerlen.nl/laadpalen. Je 
kunt reageren tot en met 28 maart.

Heerlen zoekt nieuwe locaties 
voor elektrische laadpalen

Zuid-Limburg Bereikbaar ondersteunt 
Stadsregio Parkstad Limburg bij het uit-
rollen van Velocity, het eerste elektrische 
fi etsdeelsysteem in de (eu)regio. De twin-
tig deelstations zijn inmiddels zo goed als 
afgebouwd. In de loop van mei volgen de 
fi etsen. De realisatie is in handen van Velo-
city 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 gespecialiseerde bedrijf heeft al zeven 
jaar ervaring en bijna 10.000 geregistreerde 
klanten.

Op 3 maart zijn de wethouders Charles Claes-
sens (Heerlen), Freed Janssen (Landgraaf), Jan 
Hermans (Beekdaelen), Jo Mertens (Bruns-
sum), Pierre Verbraak (Voerendaal, Wiel 
 Schleijpen (Simpelveld) en secretaris-direc-
teur Peter Bertholet van Stadsregio Parkstad 
Limburg een kijkje gaan nemen bij het e-bike 
deelstation bij het gemeentehuis in Voeren-
daal.
“Geweldig dat je straks een moderne elektrische 
fi ets kunt huren. Velocity is het eerste Europese 

deelsysteem dat met e-bikes werkt én dat ook nog 
eens over de landsgrenzen heen, Parkstad met 
Aken en omgeving verbindt. Daar zijn we trots 
op”, aldus Peter Bertholet, directeur/secretaris 
Stadsregio Parkstad Limburg.

Charles Claessens, portefeuillehouder Mobili-
teit Parkstad en wethouder in Heerlen: “Velo-
city is bijzonder omdat we starten met best al een 
groot netwerk. Je kunt de e-bike gebruiken om 
naar je werk te gaan of in je vrije tijd. Je kunt ook 
goed langere ritten maken en heuveltje op is geen 
probleem! Voor sommigen kan de e-bike een be-
langrijke aanvulling zijn op het openbaar vervoer. 
Anderen kunnen ervoor kiezen de auto te laten 
staan en op de pedalen te stappen. Zo blijf je zelf 
fi t en help je mee aan een betere luchtkwaliteit.”

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 mei gemakkelijk 
een e-bike huren via het deelfi etssysteem van 
Velocity Limburg. 

Meer informatie via: 
maakdebeweging.nl/velocitylimburg

In voorbereiding Velocity: 
e-bike-deelsysteem in Parkstad

Van Verantwoord op weg naar … 
Team Heuvelland 
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