
Op woensdag 11 mei is de feestelijke 
 opening van Velocity; een nieuw deel
systeem met elektrische fietsen. Een 
 promotieteam staat op verschillende 
locaties klaar om je wegwijs te maken en 
heeft een voucher voor jou  waarmee je 
ruim 1,5 uur lang gratis kunt proeffietsen. 

Richard de Boer, burgemeester van Landgraaf 
en vice-voorzitter van de Stadsregio Parkstad, 
is rond 9.30 uur aanwezig voor de officiële 
opening aan de Akerstraat in Heerlen. Hij 
stapt graag zelf op de fiets met de eerste 
enthousiastelingen: “Met Velocity hebben 
we in Parkstad een primeur te pakken.  

We kunnen vaker op de fiets stappen en 
verrassende verbindingen ontdekken. 
Velocity is het eerste Europese deelsysteem 
dat met elektrische fietsen  werkt en Parkstad 
met Aken en omgeving verbindt. Daar zijn 
we trots op.” De twintig nieuwe stations 
in Parkstad sluiten aan op de al bestaande 
honderd stations in de regio van Aken.

Waar vind je het promotieteam op 11 mei 
tussen 9.00 en  12.00 uur?:
•	 Beekdaelen,	treinstation	Nuth;
•	 Brunssum,	bushalte	Emmaweg;
•	 	Heerlen,	Akerstraat	tegenover	bewaakte	

fietsenstalling;

•	 Kerkrade,	centrum	Martin	Buberplein;
•	 Landgraaf,	treinstation;
•	 Simpelveld,	Bocholtz,	bushalte	Schoolstraat;
•	 Voerendaal,	treinstation.

Waarom Velocity?
Wie met het openbaar vervoer reist, kan 
voortaan snel en eenvoudig het laatste 
stukje met de e-bike afleggen. Ook voor 
een dagtripje is de elektrische deelfiets 
heel geschikt. Heuvels zijn voortaan een 
peulenschil en een eigen fiets meenemen 
is niet meer nodig. Iedereen kan fietsen van 
station naar station en zo een  handige route 
uitzetten. 
Mooi meegenomen is dat Velocity mensen 
aanspoort de auto vaker te laten staan en zo 
ook zorgt voor minder CO2-uitstoot en te veel 
auto’s in de kernen van steden en dorpen. 
Velocity wordt mede gefinancierd door het 
investeringsprogramma Regio Deal Parkstad 
Limburg. 

Hoe werkt het?
Op 11 mei helpt een promotieteam je op 
weg met registratie en gebruik. Reserveren 
en betalen gebeurt 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.) kan een fietser in die tijd zo’n tien 
kilometer afleggen. Vooraf registreren is 
noodzakelijk. Dit kan door de Velocity-
app te downloaden uit de app store of via 
velocity-limburg.nl. De minimum leeftijd voor 
registratie is 18 jaar. Jongeren tussen 16 en 
18 jaar hebben toestemming van hun ouders 
nodig.  

Meer weten of over Velocity? 
Kijk	op:	maakdebeweging.nl/velocity

Kom op Parkstad! Op de pedalen met Velocity! 
Win een gratis 
maandabonnement
Maak kans op een gratis maandabonne-
ment op het Velocity e-bike system door 
het volgende te doen:

1.  Like de Velocity Facebookpagina en 
deel het bericht van de winactie. 

Óf
2. Registreer je op de Velocity app.

Scoor een voucher 
op 11 mei en je kunt 
ruim 1,5 uur lang 
gratis ‘proeffietsen’. 

Nu nog een leeg station bij het Maankwartier in Heerlen, 
maar vlak voor 11 mei worden de nieuwe elektrische fietsen geleverd.


