
Lekker veel tijd?  
Stal je fiets aan de rand  
van het centrum. Gratis en 
met toezicht: Kesselskade - 
Markt - Station (eerste  
24 uur cadeau)

Even snel? 
Stal je tweewieler in een  
fietsrek, -stalling of -vak.

Is een stalling vol? 
Volg de groene fietsborden 
voor een dichtstbijzijnde 
andere plek.

Naar de Fietsbank
Breng je fiets naar de Fietsbank aan het 
Terracottaplein 22-27 in Maastricht. 
Tel.: 06 - 138 41 971. 

Laten ophalen
Laat je fiets thuis ophalen door de  
Fietsbank. Bel: 06 - 138 41 971.

Student? Ook jouw universiteit  
is #posifiets 
Haal een label op bij een van de  
recepties van de universiteit. Hang 
het label aan je fiets en laat hem achter 
bij universiteitslocatie ‘Tapijn A’ of 
universiteitslocatie ‘Randwyck -  
ronding gebouw UNS50’ in Maastricht.

Let op je veiligheid en die van anderen. Houd rekening met deze  
spelregels en geef je geld uit aan leuke zomeractiviteiten:

Lokale ondernemers geven zomerkortingen  
aan fietsers. Check posifiets.nl

Fiets niet meer nodig? 
Gun je fiets een tweede leven

Fiets weg? Fiets gevonden?
Geef het door via verlorenofgevonden.nl  
en bezoek het Fietsdepot, Gerardusweg 39. 

Vragen?
Check posifiets.nl of bel met de gemeente 
Maastricht op 14043. Je kunt ook een 
berichtje sturen naar de #posifiets 
Instagrampagina.

www.posifiets.nl 

Fietsenstallingen

Is er echt geen parkeerplekje? 
Zijn alle rekken, stal lingen en vakken vol?  
Zo parkeer je óók #posifiets:

• Houd minstens een meter vrij op de stoep 
• Kies een veilige plek 
• Blokkeer geen brandgang of -trap

Zo hou je hetMaximaal genieten

#bikemore #bikesafe #stallsafe

Maastricht is working hard to make 
cycling easier, safer, and more 

enjoyable. As soon as you come 
into the city centre, you’ll see how 
relaxed it is getting around without 
a car. Staying longer in town? Park 

your bike at the Vrijthof, Markt, 
Kesselskade, or below the station 

(first 24 hours free). And you’ll feel 
like you’ve earned that first drink on 

one of the café terraces. Popping 
in to do some shopping? There are 
dozens of places to lock or store 

your bike around town.

Voorkom
€25 

boete

Voorkom
€25 

boete

Voorkom
€60 
boete

Voorkom
€100
boete

en een ander een cadeautje!
Langer in de stad? 
Overdekte fietsstalling  
met toezicht

Centrum (licht groen gemarkeerde 
gebied) max. 2 weken: in fietsrek, 
-stalling of -vak. 

Winkels centrum (donker groen 
gemarkeerde gebied) open,  
fietsers lopen.

Langer in de stad?  
Overdekte fietsstalling 
zonder toezicht

Korte stop?  
Fietsrekken of -vakken 
zonder toezicht

Fietsdepot
Gerardusweg 39

Centraal  
station en  
busstation



#vakerfietsen #veiligfietsen #veiligstallen

Fietsen in Maastricht wordt 
steeds leuker, makkelijker en 

veiliger. Zodra je de binnenstad 
bezoekt, ontdek je hoe ontspannen 

dat zonder auto is. Langer in de 
stad? Parkeer jouw fiets gratis op 

het Vrijthof, de Markt, Kesselskade 
en onder het station (eerste  

24 uur cadeau). Zo heb je eerste 
drankje op het terras al meteen 

terugverdiend. Snel even 
boodschappen doen? Er zijn 

tientallen fietsrekken en  
-vakken in de stad.

www.posifiets.nl 

Sticking around town  
for a while? 
Park your bike at one the 
gateways to the city centre. 
Free and with surveillance: 
Kesselskade – Markt – 
Central Station (first 24 
hours free).

Not staying too long? 
Park your bike at one of the 
dedicated racks, facilities,  
or zones.

If a parking facility is full... 
Follow the green bike 
signs to find the nearest 
alternative.

Take it to the Fietsbank
Bring your bike to the Fietsbank at 
Terracottaplein 22-27 in Maastricht.  
Tel: +31 (0)6 - 138 41 971. 

Can’t get there?
The Fietsbank can come and collect 
your old bike. Tel: +31 (0)6 - 138 41 971.

tudent? Your university is  
also into #posifiets 
Pick up a label from your university’s 
reception desk. Hang the label on your  
bike and leave it at the Tapijn A campus  
or the round UNS50 building at the 
Randwyck campus in Maastricht,  
 and we’ll pick it up.

Look out for your own safety and that of others. Sticking to these rules 
means you’ll have more money to spend on fun activities this summer:

Centre: at a bicycle 
rack, facility, or zone

Dismount when 
shops are open

Phone away before 
you pedal away

At a bicycle rack, 
facility, or zone only

Some local businesses give summer discounts  
to cyclists. Check out posifiets.nl.

No longer need your bicycle? 
Give your bike a second life. 

Has your bicycle vanished?  
Or have you found a bike?
Please let us know at verlorenofgevonden.nl 
and visit the Fietsdepot at Gerardusweg 39. 

Any more questions?

Visit posifiets.nl or call the Municipality of 
Maastricht on 14043. You can also message 
us through the #posifiets Instagram page.

Bicycle-parking facilities

Can’t find a place to park?  
If all the bicycle racks, facilities, and zones  
are full, then remember what #posifiets is  
about when parking elsewhere.

•  Park your bicycle at least one metre away 
from the kerb 

• Choose somewhere safe to lock up 
• Keep fire escape routes or stairs clear

Keep on Get even more out of it

Or a
€25 
fine

Or a
€25 
fine

Or a
€60  
fine

or a
€100
fine

It will make a great gift for someone else!
Staying longer in town? 
Covered bicycle-parking 
facilities with surveillance

City centre (area in green)  
max. two weeks: bicycle rack,  
facility, or zone. 

Central shopping cluster (area 
in dark green); please dismount  
here when shops are open.

Staying longer in town?   
Covered bicycle-parking  
facilities without surveillance

Just popping in?   
Bicycle racks or zones 
without surveillance

Fietsdepot
Gerardusweg 39

Central 
train station 
and bus 
station


