
Heerlen is trots op haar fi etsers en wil ze 
bedanken voor hun positieve keuze. Daar-
om staat vrijdag 24 juni het #posifi ets Zo-
mer Event voor je klaar op de Bongerd in 
het centrum van Heerlen. Als fi etser wordt 
je getrakteerd op een gratis gratis #posi-
fi ets-check, geef je een draai aan het prij-
zenrad en geeft het promotieteam je infor-
matie over het nieuwe E-bike deelsyteem 
van Velocity.

De gratis #posifi ets-check
Kom op je fi ets naar de stad en doe mee aan de 
#posifi ets-check. Hierbij controleert de mobiele 
fi etsenmaker de belangrijkste onderdelen van je 
fi ets, waaronder verlichting, banden, remmen, 
bel en refl ectors. Kleine reparaties verhelpt de 
fi etsenmaker ter plekke en tijdens het wachten 
kun je met een draai aan het rad leuke fi etsprijs-
jes winnen. Nieuwe onderdelen voor je fi ets zijn 
voor eigen rekening.

Kennis maken met het E-bike deelstysteem 
van Velocity?
Ook daarvoor kan je bij het promotieteam te-
recht. Ze helpen je met het installeren registreren 
van de Velocity-Mobility app. Daarnaast krijg je 
van ons een voucher t.w.v. € 5,- waarmee de eer-
ste 1000 geregistreerde ruim 1,5 uur gratis kun-
nen fi etsen.

Wil je alvast meer weten over de Velocity 
E-bikes?
Kijk voor meer informatie op www.maakdebewe-
ging.nl/velocity/

Ben jij erbij?
Je vindt ons op vrijdag 24 juni 2022 van 12:00 
tot 16:00 uur op de Bongerd te Heerlen, voor de 
H&M. 

24 juni gratis fi etscheck, leuke prijzen en Velocity vouchers, tijdens 
het #posifi ets Zomer Event   

Tijdens de weekends van 7-10, 14-17, 21-24 
en 29-31 juli 2022 staat het Vrijthof weer in 
het teken van de zomerconcerten van André 
Rieu en zijn Johan Strauss Orkest. Rondom 
het Vrijthof in Maastricht worden op con-
certdagen verkeersmaatregelen getro� en 
om het verkeer in goede banen te leiden. 
Reis- en parkeertips voor je bezoek aan het 
concert

Openbaar Vervoer
Stap zelf niet achter het stuur en kies voor een 
chau� eur! Maastricht is goed bereikbaar met 
de trein en bus.
•  Vanuit het noorden Amsterdam/Eindhoven/

Roermond/Sittard-Geleen via de treinen van 
NS of Arriva. 

•  Vanuit Heerlen/Valkenburg en Aachen met 
de trein van Arriva.

•  Vanuit het zuiden Eijsden/Visé/Luik met de 
stoptrein van NMBS of de bussen van TEC.

•  Met de bus vanuit Aachen en de route langs 
de N278 met buslijn 350.

•  Met de bussen van de Lijn vanuit België tot 
aan het station of aan de Markt

Met het Euregioticket van Arriva reis je gemak-
kelijk met één kaartje met de bus en de trein 
door het Maas-Rijngebied voor € 19 per dag. Er 

is een week- of weekendticket dat verkrijgbaar 
is bij de buschau� eur, automaten op de stati-
ons of OV-servicepunten en online.

Parkeertips en de kortste route naar de par-
keerlocaties
Kom je met de auto? De parkeergarages in het 
centrum zijn vaak snel vol, met name in de 
weekenden. Bespaar reistijd op zoek naar een 
parkeerlocatie en check voor vertrek de Slimme 

Kaart voor alle parkeerlocaties in de binnenstad 
van Maastricht: maastrichtbereikbaar.nl/
nl/plattegrond-maastricht/

Kijk voor meer bereikbaarheidstips op: 
maastrichtbereikbaar.nl/nl/andrerieu

Bezoek jij een van de zomerconcerten André Rieu in Maastricht?

Voordelig via P+R Maastricht van/naar het concert
Op P+R Maastricht Noord parkeer je altijd gratis en reis je voordelig naar het centrum met 
buslijn 10 of 30. Een retourkaartje kost € 2,25 per persoon of groepsticket 3-5 personen voor 
€ 5,55. Omdat de concerten van Rieu vaak tot 00.00 uur duren zet Arriva extra pendelbussen 
in terug naar P+R Maastricht Noord zodat jij na het concert ook terug bij je auto komt. Deze 
pendelbussen rijden elke 10 minuten vanaf 23.50 uur tot 01.40 uur vanaf de halte Boschstraat/
Markt naar P+R Maastricht Noord.

In Nederland kon je eind maart bij bijna 
100.000 (semi) publieke laadpunten je 
elektrische auto opladen. Eind 2021 waren 
dat er nog 85.000. De ontwikkelingen gaan 
snel. Ten opzichte van het aantal kilome-
ters weg telt Nederland al jaren de meeste 
laadpalen van Europa.

De meeste laadpunten in Nederland staan op 
privéterrein: bijna 250.000. Uit het Nationale 
Laadonderzoek in 2021 blijkt dat 60% van de 
elektrische rijders de auto thuis oplaadt en dat 
ongeveer 33% (semi) publiek laadt. Het overige 
deel gaat aan de snellader. Dat betekent dat van 

ieder laadpunt gemiddeld 1,2 voertuig gebruik 
maakt. Thuis opladen is meestal makkelijker 
en goedkoper, omdat het elektriciteitstarief 
thuis lager is en EV-rijders ook geen wegenbe-
lasting betalen. 
Voor iedereen die niet thuis kan laden wordt 
ook in Zuid-Limburg hard gewerkt aan de reali-
satie van publieke laadpunten om zo tegemoet 
te komen aan de groei van het elektrisch ver-
voer. Eind 2021 lag dat aantal voor Zuid-Lim-
burg op 1450, in Maastricht konden EV-rijders 
bij meer dan 400 laadpunten terecht. Dit jaar 
neemt dat op basis van de plannen zeker met 
100% toe.

Vorige maand konden bewoners nog meebe-
slissen over nieuwe locaties. Daarop kwamen 
bijna 400 overwegend positieve reacties bin-
nen die duidelijk laten zien dat elektrisch rij-
den in opmars is. In deze ronde ging het om 
ongeveer 130 publieke laadpalen, dat zijn 260 
laadpunten.

Plannen voor elektrisch vervoer? Check de 
MobiMarkt
Denk je zelf na over elektrisch rijden en dus 
laden? Kijk eens op maakdebeweging.nl Sinds 
kort vind je hier een ‘MobiMarkt’. Daarin bie-
den verschillende aanbieders producten en 

diensten rond elektrisch laden aan. Verder vind 
je hier handige informatie zoals een laadpaal-
keuzehulp.

Bron: Klimaatmonitor

In juni trekken de jaarlijkse sacramentsprocessies weer door 
 mening dorp in het Heuvelland. Een feest waarvoor inwoners hun 
familie en vrienden uitnodigen om samen te genieten.

Een mooie traditie om te laten zien wat Team Heuvelland betekent! 
Meestal zeggen we: “deel de weg en iedereen wint.” Nu zeggen we: “heb 
respect voor tradities en hou de weg vrij.” Is een gedeelte van de route 
voor de processie afgezet? Hou je aan de plaatselijke aanwijzingen en laat 
deelnemers en toeschouwers van de processie genieten.

Wil je weten wanneer er in het Heuvelland een processie gepland is? 
Check de processie-agenda op de website van Team Heuvelland: 
maakdebeweging.nl/processieagenda

Op de hoogte blijven?
Elke twee weken ontvangen meer dan 
17.000 abonnees, reistips, slimme mo-
biliteitsoplossingen en verhalen van fo-
renzen en ondernemers die op weg gaan 
in Zuid-Limburg. Het laatste nieuws van 
Zuid-Limburg Bereikbaar in je mailbox 
ontvangen? Abonneer je op de gratis digi-
tale nieuwsbrief via de QR-code.

Steeds meer laadpunten voor elektrische auto’s

Ruim baan voor processies 
in het Heuvelland


