
Jolie komt uit de gemeente Beekdaelen. Ze 
legt dagelijks een afstand af van 13 km (en-
kele reis), vanuit haar woonplaats Schim-
mert naar haar werk in Wijlre. Ze gaf zich 
op voor de fietschallenge en werd ingeloot. 
Hierdoor mag zij 30 dagen lang gratis een 
speed pedelec gebruiken en testen.
 
Milieuvriendelijk
Jolie doet dit omdat ze graag een milieuvriende-
lijke manier van vervoer kiest. De afstand voor 
de gewone fiets vindt ze echter te groot. Een 
speed pedelec is ideaal. Hierdoor kan de Schim-
mertse lekker bewegen zonder uitgeput op werk 
aan te komen. 
 
Fit
Jolie verwachtte zich fitter te voelen, na enkele 
dagen fietsen in plaats van autorijden. Dat lijkt 
ook zo te zijn. Heel blij stuurt ze Zuid-Limburg 
Bereikbaar de eerste dagen berichtjes met daar-
in boodschappen zoals: “In de ochtenden geniet 

ik van de zonsopkomst. Prachtig, vooral het uit-
zicht nabij Oud Valkenburg.”
 
Smaakt naar meer
Van tevoren zag deze nieuwe speed pedelec-ge-
bruiker op tegen regenbuien. Nu ze eenmaal da-
gelijks met dit voertuig naar werk gaat, ervaart ze 
geen nadelen meer. Sterker nog. Ze zegt: “Denk 
er serieus over om de auto in te ruilen voor deze 
fiets. Even goed over nadenken. 
En mijn man overtuigen!”
Jolie vertelt binnenkort meer op de website over 
dit onderwerp: https://www.maakdebeweging.
nl/nl/de-30dageninhetzadel-deelnemers.
 
En jij?
Word je zelf al getriggerd om iets vaker voor de 
(e)fiets te kiezen? Je bespaart benzine- en par-
keerkosten en doet iets goed voor de wereld. Je 
conditie verbetert bovendien en je ziet nog eens 
wat anders dan de gebruikelijke autobanen.

Het wordt steeds belangrijker: het recyclen en upcyclen 
van het favoriete vervoersmiddel op wielen. Ofwel: het 
opknappen van overbodige fietsen. 
 
Overbodige fietsen
Overbodige fietsen zijn fietsen die niet meer gebruikt worden. 
Fietsen die ook niet meer opgeknapt worden door de eigenaar. 
Dit soort fietsen staan vaak wekenlang op het station of op an-
dere plekken in de stad. Deze fietsen houden stallingsplekken 
bezet.  
 
Het is noodzakelijk om de langdurig geparkeerde fietsen van 
de weg te halen en ze een juiste bestemming te geven. Aan 
stilstaand oud ijzer heeft niemand iets. Ga jij je schuurtje op-
ruimen en kom je ook nog een oude fiets tegen? Dan is een 
inzamelpunt opzoeken wellicht handig. 
 
Inzamelpunten voor overbodige fietsen 
In de Zuid-Limburgse steden Sittard, Geleen, Maastricht en 
Heerlen zijn er heuse fiets-inzamelpunten. Drop Off Points. 
Fiets-recycle-plaatsen. Plekken waar een overbodige fiets 
thuishoort. En ook fietsen die onder deze noemer vallen: wees-
fietsen, wrakfietsen, stationsfietsen… De oude fietsen worden 
naar behendige fietsenmakers of andere technische wonderen 
gebracht, zodat ze een tweede leven krijgen. De één knapt de 

fiets op en de ander maakt er een volledig nieuwe (kinder)fiets 
van. Weer een ander haalt bruikbare onderdelen uit de fiets en 
gaat daarmee aan de slag.  

Duurzaam en betaalbaar 
In het kader van duurzaamheid is het idee van je fiets recyclen 
wel zo fijn. Door oude fietsen te hergebruiken, gaan we langer 
om met gebruikt materiaal. We gooien niet zomaar iets weg. 
Daarbij kunnen mensen met een smalle beurs zo over een 
opgeknapte, tweedehands fiets beschikken. Ze krijgen ofwel 
de fiets na recycling of betalen een vriendelijke prijs. Ieder-
een heeft namelijk recht op fietsvervoer. En dat geldt zeker 
ook voor jonge kinderen. Dankzij deze fietsprojecten kunnen 
basisschoolkinderen en middelbare schoolkinderen grote af-
standen per fiets overbruggen. Ze zoeken zelf hun fiets uit en 
voelen zich de eigenaar van die fiets.  
 
Waar moet je zijn in Sittard-Geleen?
Ga naar ReVélo in Sittard-Geleen. Je kunt je fiets naar de zaak 
brengen of hem laten ophalen (als je geen eigen vervoer hebt): 
https://revelo-bikes.com en 0614888075. Het adres van RéVelo 
Sittard-Geleen: Markt 98, 6161 GN Geleen. 
Mensen blij maken met een fiets
Eigenaar Herman Hammer: “Teller staat op 320 kinderen die 
we blij hebben gemaakt met een fiets. Kinderen die in een fi-

nanciële mindere situatie zitten en een fiets mochten uitzoe-
ken bij ReVélo. Meld je bij mij als je iemand kent die een fiets 
nodig heeft en geen grote uitgave kan doen. Of als je dit zelf 
bent. Wij helpen iedereen.”

Meer informatie vind je hier: 
www.maakdebeweging.nl/overbodige-fietsen.

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.

Doe iets… voor een overbodige fiets. 
Breng hem naar de juiste inzamelplek 

#30dageninhetzadel: Jolie Reekers uit Schimmert fietst 30 dagen naar haar werk

Mobiliteitsevent op 3 november in Heerlen
Niet alleen burgers werken aan duurzame mobiliteit, bedrijven doen dat ook. Tijdens de 
gratis netwerkbijeenkomst van Zuid-Limburg Bereikbaar in CBS Heerlen komen diverse 
onderwerpen aan bod.

- Hoe kom je van investeren in parkeerplekken naar mobiliteitsmanagement voor woon-werk-
verkeer?
- Hoe zorg je voor een andere regionale logistieke aanpak en een forse reducering van de 33.000 
km die een warme maaltijd in Nederland nu gemiddeld aflegt voordat het op ons bord ligt?
- Hoe werk je mee aan zero emissie stadslogistiek? 
- Hoe ga je om met energietransitie en netcongestie?
 
Moderator Simone van Trier gaat in gesprek met specialisten, hoe we vanuit de invalshoek mobi-
liteit elkaar kunnen helpen, enthousiasmeren en het verdienmodel per saldo positief zal zijn. De 
doorontwikkeling van Zuid-Limburg tot een regio met een hoogwaardige kenniseconomie gaat 
hand in hand met een keuze voor een eersteklas, kwalitatieve en innovatieve leef- en werkomge-
ving, een mooi cultuurlandschap, een gezond milieu én efficiënte mobiliteit.
Lees verder via www.zuidlimburgbereikbaar.nl.

De koude en donkere dagen op de fiets ko-
men er weer aan. Daar is niets mis mee. 
Een goede voorbereiding is geen overbodi-
ge luxe. Heb je een goede fietslamp? Doe je 
hem op tijd aan? Weet je waar je op moet 
letten? Tijdens de Fiets Veilig Actie hoor 
je meer over fietsveiligheid. In samenwer-
king met de Gemeente Sittard is #posifiets 
aanwezig bij de Parade van het Oktober-
feest op 21 oktober 2022.

Promotieteam
Het #posifiets-promotieteam is niet te mis-
sen. De enthousiaste promotors fietsen voor 
de stoet van de Parade uit met een verlichte 
bakfiets.

Gadgets
De #posifiets-enthousiastelingen delen gratis 
fietsverlichting uit, een zadelhoesje om je za-

del droog mee te 
houden en een fiet-
scheck-label waar-
mee je zelf je fiets 
kan controleren.

Ben jij erbij?  
Op vrijdag 21 okto-
ber. Aanvang: 19.00 
uur.
Route: Parkeer-
plaats Heinseweg/
Walramstraat - 
Heinseweg - Wal-
ramstraat - Stationsdwarsstraat - Stations-
straat -Steenweg - Voorstad - Brandstraat 
- Limbrichterstraat - Markt - Paardestraat - 
Odasingel (tot aan Haspelsestraat).
Meer informatie vind je hier: www.maakdebe-
weging.nl/fiets-veilig-de-herfst-door.

Fiets veilig de herfst door, blij dat je veilig fietst
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