
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. 

Wegdromen bij de Wèntjerdruim in Sittard
In december tijdens Wèntjerdruim in Sittard is de binnenstad geheel in kerstsfeer 
 ondergedompeld en is er van alles te zien en te beleven. Ga jij er ook naartoe? Lees dit 
artikel dan voor wat handige weetjes.
 
Op de foto met de kerstman en de inpakkunsten van Leuke Lintjes
Wat is er te doen in Sittard? Je vindt er van 17 t/m 24 december Het huis van de Kerstman op de 
Limbrichterstraat 36. Tussen 12.00 en 17.00 uur kun je er een bezoekje brengen aan de kerstman 
en zijn kerstelf. Gaan jouw kindjes met hen op de foto? Of knutselen ze liever iets leuks samen 
met Santa Claus? Of laat jij op zaterdag 17 december je cadeautjes extra leuk inpakken door 
Leuke Lintjes?

Levende kerststal
Op het Kerkplein kun je van 17 t/m 24 december naar de levende kerst-
stal waar je verschillende dieren kunt zien. Op Limbrichterstraat 62 kan 
je gedurende de hele maand december Sittard in het klein bewonde-
ren. Hier staat een prachtige maquette tentoonstelling van bijvoorbeeld 
de Markt, het Mariapark, Kasteel Limbricht en nog heel veel meer. Een 
must-see voor iedereen! Meer informatie over Wèntjerdruim vind je via 
de QR-code:

Inwoners denken mee over locaties 
laadpalen Zuid-Limburg

Naar Magisch Maastricht?!

Elektrisch vervoer komt voor iedereen dichter-
bij en wordt meer en meer de norm. Daarvoor 
zijn natuurlijk voldoende laadpunten nodig. 
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om thuis 
op te laden. Daarom zorgen gemeenten in 
Zuid-Limburg voor voldoende laadinfrastruc-
tuur in de openbare ruimte, op plaatsen waar 
de behoefte het grootst is. Er zijn in Zuid-Lim-
burg inmiddels bijna 2200 (semi-) publieke 
laadpunten.

Om voldoende publieke laadpunten te realiseren 
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 va-
ker tot vragen en bezwaren van bewoners. Voor 10 
gemeenten in Zuid-Limburg was dit de reden om 
haar inwoners actief te betrekken bij de locatiekeu-
ze 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 waar-
op inwoners konden reageren op de voorgenomen 
locaties. De digitale kaart is voorzien van de nodi-
ge informatieve tekst en uitleg. Inwoners konden 
eenvoudig voorstellen doen voor nieuwe locaties, 
alternatieve locaties aandragen of andere reac-
ties achterlaten. De binnengekomen reacties zijn 
door de gemeenten beoordeeld en verwerkt in een 
nieuwe definitieve plankaart. Per gemeente wer-
den inwoners breed geïnformeerd om te reageren 
op de interactieve kaart.

Resultaten
Met de interactieve kaart wilden de gemeenten 
meer draagvlak creëren voor het plaatsen van 
laadpalen in het algemeen en de gekozen loca-
ties in het bijzonder. Het aantal positieve reacties 
overtrof ver het aantal bezwaren. Opvallend 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 gemeenten 
die gekozen heeft voor het participatietraject. In 
Heerlen zijn op deze manier 66 locaties 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 communicatie-
aanpak helpen om de reacties op een toegankelij-
ke manier via één loket te verzamelen gedurende 
een korte periode. We kunnen dus betere locaties 
selecteren en er zijn minder bezwaren achteraf 
omdat mensen eerder en beter op de hoogte zijn.”

Doneer je gebruikte fiets en 
maak een ander blij
Heb jij nog een fiets die ongebruikt in jouw schuurtje staat? Lever deze in 
bij één van onze inzamelpunten. Na een opknapbeurt gaat de fiets naar een 
gezin of individu die deze goed kan gebruiken. 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 Neder-
landse 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 onderstaande QR-code 
waar in jouw stad of regio jij je fiets kunt brengen of laten 
ophalen.

Ga je ook naar Maastricht om te genieten van 
Magisch Maastricht? Of wil je gewoon lekker 
even shoppen? Misschien vind jij de topdagen 
gezellig. Misschien kies je liever voor rustige-
re dagdelen. We hebben enkele handige be-
zoektips 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% dalu-
renkorting 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 je gemak! Vergeet niet om ook te 
genieten van een heerlijke kop koffie of een ander 
drankje, om weer lekker op te warmen na jouw 
magische moment of shopactiviteit.
 
Scan voor meer 
informatie de QR-code!

Foto van www.sittard-geleen-nieuws.nl

Foto Aron Nijs


