
Veel studenten uit Heerlen zijn al in aan-
raking gekomen met #posifiets. Tijdens de 
HIT-week werden zij geïnformeerd over 
fietsweetjes en belangrijke fietsregels. 
Waar moet de student de fiets parkeren 
bijvoorbeeld? Weet jij het? 

Het promoteam zal nog wel vaker de stad in 
gaan. De enthousiaste fietspromotors vertellen 
je alles over de thema’s #vakerfietsen, #veilig-

fietsen, #veiligstallen, zodat jij met opgefriste 
kennis op de juiste manier door de stad kunt 
fietsen. 

Wil jij #posifiets-informatie? Blijf de website 
www.posifiets.nl dan in de gaten houden en… 
kom op, Heerlen, op de pedalen! 
Fietsen is goed voor jezelf en goed voor je om-
geving. Wanneer maak jij je volgende fiets-
tochtje?

Parkstad gaat steeds vaker op de pedalen. Je fietst zo van het ene deel van de Parkstad 
naar het andere deel. Er zijn mooie fietsprojecten. Denk aan de toekomstige fietsver-
binding Heuvelland-Parkstad… Dit is een samenwerking van: Voerendaal, gemeente  
Gulpen-Wittem, gemeente Heerlen, Provincie Limburg, het Waterschap. Ga jij hier 
straks vaak gebruik van maken? 

Je merkte het misschien al: de werkzaamheden 
van de fietsverbinding Heuvelland-Parkstad la-
gen tijdens de bouwvak stil. Hoe ziet de weg er 
nu uit? Welke werkzaamheden worden er uit-
gevoerd? Welke planning is er? 

Meer informatie over deze mooie fietsverbin-
ding in wording vind je via:  www.maakdebe-
weging.nl en ga naar Hoe reis jij?

Dominic Neven, projectleider Fietsverbinding 

Heuvelland Parkstad: “Zowel bestuurlijk als 
ambtelijk gaat de samenwerking heel goed. Het 
gaat erom dat je de juiste mensen samenbrengt. 
Alle partners zijn al enkele jaren actief betrok-
ken bij het project en de diverse werkgroepen: 
techniek, communicatie, grondverwerving en 
ruimtelijke ordening. Zo creëer je betrokken-
heid en verdeel je verantwoordelijkheid.”
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Op de hoogte blijven?
Elke twee weken ontvangen meer dan 17.000 abonnees, 
reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen 
van forenzen 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 digitale 
nieuwsbrief via de QR-code.

Fietsverbinding 
Heuvelland-Parkstad

#Posifiets in Heerlen 

Maak een foto van 
stiltegebieden!
Wat heb je gedaan tijdens de vakantie? Heb 
jij een van de (prachtige) stiltegebieden in 
Zuid-Limburg bezocht? Nee? Dan doe dit als-
nog. Het is er zo mooi! En ben je er toch, maak 
dan een foto. Team Heuvelland gebruikt de 
mooiste foto’s op haar website. 

Meer informatie vind je via:
www.teamheuvelland.nl en kijk bij stiltege-
bieden.
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Obvion RUN: hoe ga jij naar het event toe?
Op zondag 18 september 2022 vindt de 4de editie van de Obvion RUN plaats. 

De Obvion RUN is een jong, groeiend hardloopevenement voor de recreatieve renner. Met start- 
en finish in Heerlen biedt de RUN sfeer en uitdaging aan voor iedereen. Op welke manier reis jij 
naar het event toe? Met het ov, met een (deel)auto, met de fiets? 

Als de auto toch de beste keuze is, helpen we je op weg met deze parkeertips: 
www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/agenda/obvion-run-heerlen. Op die manier verspil je geen tijd 
met het zoeken naar een geschikte parkeerplaats. Je houdt tijd over om te genieten van dit mooie 
evenement. Leuk om te kijken naar al die sportievelingen. Of doe je zelf mee? 

Facebook Fietschallenge #30dageninhetzadel
Doe mee met de #30dageninhetzadel Fiets challenge via Facebook. Zo kun je jezelf en anderen 
inspireren en motiveren om op de fiets te stappen voor je woon-werkverkeer. Deel jouw erva-
ringen en maak kans op een van de drie cadeaubonnen t.w.v. € 100,- voor een weekendje weg via 
Weekendjeweg-tegoedbon.

Met deze challenge willen we jou over de streep halen om meer op de fiets naar je werk te gaan. 
Ja, soms zal het weer tegenvallen of komt het niet goed uit. Maar is dit zo vaak als je denkt of valt 
het uiteindelijk best wel mee? Neem de proef op de som en doe mee! Bekijk de website: 
www.maakdebeweging.nl/nl/nieuws/fb-fietschallenge-30dageninhetzadel. 


