
Ken je de campagne ‘Goed Gezien’ al? Heb 
je de borden al langs de weg zien staan, 
bijvoorbeeld bij de Rasberg bij Berg en 
Terblijt?  

‘Goed Gezien’ is een initiatief van het Lim-
burgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)- 
regiobestuur Zuid-Limburg. De campagne kent 
meerdere doelen. Allereerst: het vergroten van 
de veiligheid op de weg. Op de tweede plaats: 
het creëren en versterken van wederzijds be-
grip en respect en ten derde, het vergroten van 
de bewustwording van elkaar in het verkeer. 

Alle kleine beetjes helpen zo legt LLTB- 
bestuurslid Rebecca Steinbusch uit: “Het 
wordt alsmaar drukker op de Zuid-Limburgse 

(veld)wegen. Wat wij willen bereiken is een 
stuk wederzijds begrip. Veel mensen komen 
hier genieten van het mooie landschap. Dit 
wordt grotendeels onderhouden door de agra-
riërs die dezelfde wegen en veldwegen delen 
met wandelaars, fietsers en ruiters. Alles valt 
en staat bij het verplaatsen in elkaars positie, 
voldoende ruimte geven en een stukje eenvou-
dige vriendelijkheid. Niet zo heel moeilijk zou 
je zeggen. Als dit lukt dan zijn we goed op weg 
met z’n allen.”

De ‘Goed Gezien’ campagne is mede mogelijk 
gemaakt door steun van Team Heuvelland.

Je leest meer hierover via   
www.teamheuvelland.nl

Goed gezien in het Heuvelland

Maastricht is steeds meer #posifiets. De zomercampagne was goed zichtbaar in de stad.  
Je zag posters in bushokjes en op (digitale) borden staan en las #posifiets-teksten nabij 
het station en in het winkelcentrum. 

Alle #posifiets-acties zijn gericht op het pro-
moten van #vakerfietsen, #veiligfietsen en 
#veiligstallen. Maak jij al gebruik van de stal-
lingen voor fietsen?

#Posifiets bij de INKOM 
Rondom de INKOM was #posifiets aanwezig 
bij de Welcome to Maastricht-market. Begin 
september kregen internationale studenten 
tijdens een interactieve presentatie (met quiz) 
relevante fietsinformatie. Het was een waar  
Cycling College! Erg belangrijk, want buiten-
landse studenten kennen de fietsregels vaak 
nog niet. Nu kregen ze een kennismakings- en/
of een opfriscursus.

Fietsfeiten
Op www.posifiets.nl kun je terecht voor  
relevante fietsfeiten in Maastricht. Denk aan  
vragen over het wegbrengen van een oude fiets 
(waar kan dat?), de regels in de binnenstad 
(wist je dat je in het winkelgebied loopt met je 
fiets aan de hand?) en de algemene fietsregels. 

Goed fietsgedrag wordt beloond 
De aanbiedingen van ondernemers, als belo-
ning voor goed fietsgedrag, vind je ook op de 
website www.posifiets.nl en kijk bij de zomer-
aanbiedingen. 
Wanneer jij je fiets op de juiste manier stalt, 
smaakt dat drankje dat je met korting krijgt of 
juist dat tweede drankje… extra goed! 

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.

Maastricht is steeds meer 
#posifiets
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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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ZES: doorlopend werken aan een schone, 
bereikbare binnenstad 
Vrachtwagens en bestelbussen die rijden op fossiele brandstoffen kunnen vanaf 1  
januari 2025 niet meer zomaar de binnenstad van Maastricht in. 

Dit heeft gevolgen voor ondernemers in de binnenstad, maar ook voor leveranciers of dienst-
verleners die in het centrum moeten zijn. Met Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) werken we 
aan een schone, bereikbare binnenstad, ook voor ondernemers. 

Ga nog meer de diepte in in het ZES-artikel met daarin zes weetjes: 
www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/nieuws/alles-over-zes-in-zes-stappen

Facebook Fiets-challenge #30dageninhetzadel
Doe mee met de #30dageninhetzadel Fiets challenge via Facebook. 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 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


