
Jolie Reekers uit Schimmert (Beekdaelen) 
fietste met een speed pedelec naar Wijlre, 
naar haar werk, de afgelopen periode. 

Zelf kopen
In het kader van #30dageninhetzadel verruilde 
ze haar auto voor de pedalen. En dat beviel erg 
goed. Jolie heeft de speed pedelec zelfs over-
genomen inmiddels. Het vervoer dat Jolie 30 
dagen leende is nu haar eigendom geworden. 
De Schimmertse is de eigenaar van een speed 
pedelec. 

Snelheid
De speed pedelec gaat aardig snel. Jolie tipt elke 
(nieuwe) gebruiker dan ook om echt goed op te 
blijven letten tijdens het fietsen. Jolie: “Kijk om 
je heen. Houd in de gaten wat het verkeer om 
je heen doet.”

Video’s
Wil je Jolie zélf wel eens in actie zien of horen 
praten? Bekijk dan de video 
www.maakdebeweging.nl/nl/de-30dagenin-
hetzadel-deelnemers. Ook de andere 4 deelne-
mers vertellen in de begin- en eindvideo over 
hun ervaringen. Laat je inspireren. Wie weet 
ga je binnenkort ook elke ochtend met de fiets 
richting jouw werk?

Ze waren er al een tijdje in Maastricht: de 
Arriva-deelfietsen. Vanaf januari 2023 kun 
je ook in Sittard-Geleen op een deelfiets 
van deze vervoerder stappen. Of je nu van-
uit de Randstad naar Sittard-Geleen reist 
of vanuit Heerlen of Maastricht… je bent 
nu mobieler dan ooit. 

Je fietst naar een plaats in de buurt van Sit-
tard-Geleen of juist naar die ene hippe kroeg 

in het centrum van Sittard. De deelfiets is een 
mooie aanvulling op het ov. 

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.

Arriva-deelfiets, 
nu ook in Sittard-Geleen!

#30dageninhetzadel: het resultaat 
In de vorige krantenpublicatie vroegen wij 
mensen om hun ongebruikte fiets te done-
ren. Want er zijn immers vele Limburgers 
met een smalle beurs die blij zijn met een 
opgeknapt model. 
Meer dan 25 fietsen werden naar Révelo 
Sittard-Geleen gebracht binnen één week 
tijd. Geweldig! Bedankt!

Heb je je fiets nog steeds in de schuur staan? 
Twijfel nu dan niet meer. Breng je oude fiets 
weg of laat hem ophalen door Revélo. Je doet 
er écht iets goeds mee. Herman Hammer van 
Revélo legt in een interview uit hoe hij te werk 
gaat en waar je de fiets precies kunt afleveren: 
www.maakdebeweging.nl/nl/blogs/bij-reve-
lo-maken-we-op-een-circulaire-manier-nieu-
we-fietsen

Inwoners van Sittard-Geleen doneren fietsen
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Plan je bezoek aan Magisch Maastricht
Van 1 t/m 30 december 2022 straalt Maastricht weer uit zijn voegen. Je wordt met open armen 
ontvangen. Om meer tijd in de stad te kunnen doorbrengen hebben wij reis- en parkeertips voor 
je om snel en slim naar Maastricht te reizen. 
Zo ervaar je minder wachttijd en ongemak bij jouw bezoek aan de stad. 
Zie voor meer informatie:  www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/agenda/magisch-maastricht

Fiets Veilig in Sittard
Fiets veilig de herfst in! Het #posifiets-team 
promootte de Fiets Veilig Actie tijdens de pa-
rade van het Oktoberfeest in Sittard. Wel zo 
belangrijk tijdens de koude en donkere da-
gen die eraan komen. De promotors fietsten 
met de verlichte bakfiets door de stad, deel-
den informatie over Veilig Fietsen en deel-
den leuke gadgets uit. 

De bezoekers van de parade gaven leuke reac-
ties: ze kwamen nuttige wetenswaardigheden 

te weten. Wist jij bijvoorbeeld dat je geen knip-
perende lamp op je fiets mag hebben maar voor 
een vast, stabiel licht moet zorgen? 
Heb je er al eerder over nagedacht of jij je fiets-
lamp eigenlijk wel altijd aan doet als het nodig 
is? Is je fiets helemaal in orde? 

Wil je meer weten over fietsveiligheid, de fiets-
helm, fietscheck of Fiets Veilig Acties? Lees hier 
dan verder: https://www.maakdebeweging.nl/nl/
hoe-reis-jij/vaker-op-de-fiets/fiets-veilig

Grens van 300 duizend elektrische auto’s  
in Nederland gepasseerd
Nederland telt inmiddels meer dan 300 
duizend emissievrije auto’s. Dat zijn er 65 
duizend meer dan aan het begin van het jaar 
en 136 duizend meer dan begin 2021. Sinds 
2021 is het aantal volledig elektrische au-
to’s dus bijna verdubbeld. Het is nog steeds 
maar een klein deel van het totale aantal au-
to’s in Nederland: 3,3 procent van de auto’s 
is emissievrij.

Dit laten cijfers van de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland (RVO) zien. De hoogst sco-
rende gemeenten in Limburg zijn Sittard-Ge-
leen, Mook & Middelaar en Horst aan de Maas, 
waar tussen de 2 en 4% van de auto’s nu elek-
trisch is, de rest van de Limburgse gemeenten 
heeft 1 tot 2% elektrische auto’s.

Laadpalen
Elektrische voertuigen hebben voldoende laad-
palen nodig. Nederland is de absolute koploper 
in de Europese Unie met het aantal publieke 
laadpalen voor elektrische auto’s. Eind maart 
kon je bij bijna 100.000 (semi) publieke laad-

punten je elektrische auto opladen. Eind 2021 
waren dat er nog 85.000. Nummer 2 Duits-
land heeft 60.000 publieke laadpalen. Ook in 
Zuid-Limburg wordt hard gewerkt aan de rea-
lisatie van publieke laadpunten om tegemoet te 
komen aan de groei van het elektrisch vervoer. 
Eind 2021 lag dat aantal voor Zuid-Limburg op 
1450. EV-rijders konden in Sittard-Geleen bij 
248 laadpunten terecht, in Stein bij 64, in Beek-
daelen bij 53 en in Beek bij 48. Na een nieuwe 
inspraakronde dit jaar komen er in Sittard res-
pectievelijk 100 laadpalen tot eind 2024 bij, in 
Stein 15, in Beekdaelen 46 en in Beek tot eind 
2025 52 laadpalen erbij.

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 ook een ‘MobiMarkt’. Daarin 
bieden verschillende aanbieders producten en 
diensten rond elektrisch laden aan. Verder vind 
je hier handige informatie zoals een laadpaal-
keuzehulp.

Speciale actie: boek tussen 15 november 
en 15 december je eerste rit met de Arriva 
deelfiets in glimble by Arriva 
(zie www.glimble.nl) en dan krijg je binnen 
een week een kortingscode ter waarde van 
€ 10 voor je volgende reis toegestuurd.


