
Fijne feestdagen en  
een gezond en groen 2023!

Vaker op de fiets, minder en schonere kilometers op  
de weg, de juiste balans in werken op locatie en thuis...  
Ook volgend jaar gaan we weer samen op weg naar  
een bereikbare en vitale regio. 

Naar Wintertijd in 
Heerlen
Het Pancratiusplein in Heerlen verandert van 15 december tot en met 8 januari in een 
winterparadijs. Dit paradijsje is leuk voor jong en oud. Ga jij de schaatsbaan op of kies je 
voor de glijbaan? Of ga je lekker een kopje chocolademelk drinken op een gezellig terras?

Openingstijden
•  Schaatsbaan:  

Zondag tot en met donderdag: 10.00 – 22.30 uur  
Vrijdag en zaterdag: 10.00 – 23.00 uur

•  Glijbaan:  
Maandag tot en met zondag: 10.00 – 22.00 uur

Tickets kun je bestellen bij de kassa. Via de QR-code vind je bereik-
baarheidstips. Ga je met de fiets, de Velocitybike, het ov of met de auto 
naar Wintertijd?

Inwoners denken mee over locaties laadpalen Zuid-Limburg

Doneer je 
gebruikte fiets 
en maak 
een ander blij

Naar Magisch Maastricht

Elektrisch vervoer komt voor iedereen 
dichterbij en wordt meer en meer de norm. 
Daarvoor zijn natuurlijk voldoende laad-
punten nodig. Niet iedereen heeft de mo-
gelijkheid om thuis op te laden. Daarom 
zorgen gemeenten in Zuid-Limburg voor 
voldoende laadinfrastructuur in de open-
bare ruimte, op plaatsen waar de behoefte 
het grootst is. Er zijn in Zuid-Limburg in-
middels bijna 2200 (semi-) publieke laad-
punten.

Om voldoende publieke laadpunten te reali-
seren hebben gemeenten in 2020 afspraken 
gemaakt met energiebedrijf Vattenfall dat de 
aanbesteding won. Op basis van prognoses 
wordt per gemeente een plankaart opgesteld 
en locatiekeuzes gemaakt.

Inwonersparticipatie
Het toenemende aantal laadpalen leidt steeds 
vaker tot vragen en bezwaren van bewoners. 
Voor 10 gemeenten in Zuid-Limburg was dit de 
reden om haar inwoners actief te betrekken bij 
de locatiekeuze voor deze laadpalen. Het gaat 
om Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Heerlen, 
Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, 
Stein, Vaals en Valkenburg. De plankaart met 
potentiële locaties is omgezet in een openbare, 
digitale en interactieve kaart waarop inwoners 
konden reageren op de voorgenomen locaties. 
De digitale kaart is voorzien van de nodige in-
formatieve tekst en uitleg. Inwoners konden 
eenvoudig voorstellen doen voor nieuwe loca-
ties, alternatieve locaties aandragen of andere 
reacties achterlaten. De binnengekomen re-
acties zijn door de gemeenten beoordeeld en 
verwerkt in een nieuwe definitieve plankaart. 

Per gemeente werden inwoners breed geïnfor-
meerd om te reageren op de interactieve kaart.

Resultaten
Met de interactieve kaart wilden de gemeen-
ten meer draagvlak creëren voor het plaatsen 
van laadpalen in het algemeen en de gekozen 
locaties in het bijzonder. Het aantal positieve 
reacties overtrof ver het aantal bezwaren. Op-
vallend is ook dat de reacties van inwoners in 
meerdere gevallen ook echt leiden tot betere 
locaties, omdat zij de buurt veel beter kennen.

De gemeente Heerlen was één van de gemeen-
ten die gekozen heeft voor het participatietra-
ject. In Heerlen zijn op deze manier 66 loca-
ties bepaald waarop 180 reacties van inwoners 
zijn gekomen. De verantwoordelijk ambtenaar 
in Heerlen zegt over het participatietraject:

Betrokkenheid
“In Heerlen krijgen we vaker commentaar op 
het verkeersbesluit voor een laadlocatie of 
zelfs pas als de laadpaal wordt geplaatst. Dat 
wilden we voor zijn, door mensen vooraf bij de 
locatiekeuze te betrekken. De plankaart plus 
de communicatieaanpak helpen om de reac-
ties op een toegankelijke manier via één loket 
te verzamelen gedurende een korte periode. 
We kunnen dus betere locaties selecteren en 
er zijn minder bezwaren achteraf omdat men-
sen eerder en beter 
op de hoogte zijn.”

Heb jij nog een fiets die ongebruikt in jouw schuurtje staat? Lever deze in bij één van onze inza-
melpunten. Na een opknapbeurt gaat de fiets naar een gezin of individu die deze goed kan gebrui-
ken. Zodat ook zij (veilig) kunnen fietsen. 

Tweede leven
Een fiets is meer dan een vervoersmiddel. Fietsen is een manier om mee te 
doen, vrijheid te voelen en de wereld te ontdekken. Niet voor iedereen is het 
vanzelfsprekend om een eigen fiets te hebben. In Nederland heeft één op de 
negen kinderen geen fiets, terwijl een derde van de Nederlandse huishoudens 
een fiets ongebruikt in de schuur heeft staan. Dit en meer blijkt uit onderzoek 
in opdracht van de ANWB. Heb jij een fiets over? Doneer hem dan en maak 
er iemand anders blij mee. Bekijk via bijgaande QR-code waar in jouw stad of 
regio jij je fiets kunt brengen of laten ophalen.

Heb je zin om te genieten van Magisch Maas-
tricht? Of wil je gewoon lekker even shoppen? 
Misschien vind jij de topdagen gezellig. Mis-
schien kies je liever voor rustigere dagdelen. 
We hebben enkele handige bezoektips voor 
jou. Daarmee kun je wachttijden voorkomen of 
in ieder geval tot een minimum beperken.

Tip 1: Bezoek de binnenstad van Maastricht eens 
op een doordeweekse dag. Het is dan rustiger en de 
ondernemers in de winkels hebben dan alle tijd om 
je te voorzien van advies of je kerstcadeaus extra 
mooi in te pakken. Ook op doordeweekse dagen is 
er genoeg te doen in Maastricht.
 
Tip 2: Kies eens voor het OV of de fiets en laat de 
auto staan, zo is het minder druk op de toegangs-
wegen richting de stad. Bezoek je Magisch Maas-
tricht met de bus of trein dan krijg je 10% daluren-

korting als je reist via de reisapp glimble. Is de auto 
je enige optie? Parkeer dan aan de rand van de stad 
bij P+R Maastricht Noord. Hier parkeer je gratis en 
reis je verder met buslijn 10 of 30 naar het centrum.
 
Tip 3: Begin op tijd met al jouw kerstinkopen. Dan 
kun je zo nu en dan even enkele spullen halen in 
de stad. Op die manier kun je ook je eigen planning 
aanhouden. Vergeet niet om ook te genieten van 
een heerlijke kop koffie of een ander drankje, om 
weer lekker op te warmen 
na een kleine wandeling 
door de stad aan de Maas. 
Er zijn fijne cafeetjes ge-
noeg.
 
Scan voor meer tips 
de QR-code!

Tweedehands e-bike kopen? 
Koop geen kat in de zak!
Tegenwoordig moeten we allemaal wel een beetje op de centen letten. Het 
leven wordt duurder. Wil jij daarom een tweedehands e-bike aanschaffen? 
Zodat je een goede fiets hebt die nog wel te betalen is? Zorg ervoor dat je geen 
kat in de zak koopt. Waar moet je eigenlijk op letten? Het aanbod is zeer di-
vers, evenals de kwaliteit. Hierbij een stappenplan voor jouw zoektocht naar 
een tweedehands fiets.

De keuze is reuze
Welke fiets past bij jou? Breng eerst jouw situatie goed in 
beeld: Fiets je in een vlak of heuvelachtig landschap? Hoe 
groot is de afstand die je gaat fietsen? Gebruik je de fiets 
intensief of maar af en toe? Welke maat fietsframe heb je 
nodig bij jouw lengte? Heb je een antwoord op deze vragen, 
dan kan de selectie beginnen. Lees verder via de QR-code.
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