
Doe mee met de #30dageninhetzadel via de Fa-
cebook Fietschallenge. Zo kun je jezelf en an-
deren inspireren en motiveren om op de fiets te 
stappen voor je woon-werkverkeer. Deel jouw 
ervaringen en maak kans op één van de drie 
cadeaubonnen ter waarde van € 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. Neem de proef op de som en doe 
mee! 
Bekijk de website: 
www.maakdebeweging.nl/nl/nieuws/fb- 
fietschallenge-30dageninhetzadel. 
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In Zuid-Limburg is deelvervoer meer en meer in het 
straatbeeld terug te vinden, waarbij deelvervoer ook 
ervoor zorgt dat de kleine(re) kernen beter bereikbaar 
zijn. 

Waar vind je deelvervoer?
Welke opties zijn er precies? In Zuid-Limburg zijn bij de 
stations van Sittard, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maas-
tricht, Meerssen en Valkenburg OV-fietsen terug te vinden.
Er zijn ook deelauto’s te vinden in Limburg.  Heb je je al ver-
diept in GreenWheels? Actief in Sittard, Heerlen en Stein. En 
MyWheels deelauto’s kun je huren in Sittard en Heerlen. 

De voordelen van deelvervoer
Als we de deelauto’s, deelfietsen en deelscooters met elkaar 
delen, worden ze beter gebruikt, zijn er minder parkeerplaat-
sen voor auto’s nodig en ontstaat er meer ruimte op straat. 
Het is goedkoper, sneller en ook nog eens duurzaam en goed 
voor de luchtkwaliteit. Goedkoper, omdat je betaalt voor je 
gebruik. En dat terwijl je auto en fiets onderhoud nodig heb-
ben, ook als je ze niet gebruikt. Een auto zorgt voor de nodige 
maandelijkse kosten: brandstofkosten, wegenbelasting en 
verzekering. Wist je dat de eigen auto gemiddeld 23 uur per 
dag stilstaat?

Meer informatie
Je leest hier alles over via www.maakdebeweging.nl en kijk 
bij het nieuws.
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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.

Deelvervoer, 
iets voor jou?

Facebook Fietschallenge
#30dageninhetzadel

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 alsnog. 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 stiltegebieden..
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Blijvende toename van laadpalen
“Steeds meer mensen hebben een elektri-
sche auto,” aldus de website Klimaatmoni-
tor van de Rijksoverheid. 

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

Groei
Er wordt in Zuid-Limburg hard gewerkt aan de 
realisatie van de publieke laadpunten om zo te-
gemoet te komen aan de groei van het elektrisch 

vervoer. Eind 2021 lag dat aantal voor Zuid- 
Limburg op 1.450.

Ook het aantal elektrische auto’s in Sittard-Ge-
leen groeit. Samen met energieleverancier Vat-
tenfall breidt de gemeente de komende jaren 
het aantal openbare laadpalen uit. Het streven 
is om eind 2024 zo’n 100 nieuwe laadpalen te 
hebben, dat zijn 200 nieuwe laadpunten..

Meer informatie
Meer informatie vind je in dit artikel over de 
toename van laadpalen: 
w w w. m a a k d e b e w e g i n g . n l/n l/n i e u w s/
steeds-meer-laadpunten-voor-elektrische- 
autos


