Geef je banden gratis lucht bij P+R Maastricht Noord
Door je banden op de juiste spanning te
houden, rijdt jouw auto veiliger, verbruikt
minder brandstof en stoot minder CO2 uit.
Samen met de stichting Band op Spanning
geven we automobilisten sinds november
2018 de mogelijkheid om hun banden gratis te laten checken en meteen op de juiste
spanning te laten brengen.
Vrijdag 24 mei komen we voor de negende keer
in actie. Deze keer vind je het team van Ban-

den op Spanning tussen 7.30 uur en 17.00 uur
bij P+R Maastricht Noord. Meedoen is makkelijk: plaats de flyer die je bij het inrijden van
het parkeerterrein krijgt zichtbaar op het dashboard van de auto. Na terugkomst bij de auto,
zijn je banden op spanning gebracht en staan
de besparingen ook op de flyer.
Genoeg werk te doen
Directeur van de landelijke stichting Band op
Spanning, Laurens Drogendijk, bedacht de

slimme bandenpomp en vooral de (software)
techniek erachter. “Er is genoeg werk te doen.
In Nederland rijden zo’n 8,5 miljoen auto’s. Uit
onderzoek blijkt dat 60% daarvan rijdt met onderspanning van de banden. Dat betekent dat
we met zijn allen onnodig 200 miljoen liter
extra brandstof verbruiken en zo 400.000 kg
CO2 onnodig uitstoten.” Bij de lokale acties van
Maastricht Bereikbaar blijkt overigens dat ongeveer 80% met onderspanning rijdt.

Gedragsverandering? Elke beweging telt
Maastricht Bereikbaar blijft inzetten op gedragsverandering: minder autogebruik, meer
fiets, OV, P+R etc. Nieuw in het programma is
de aandacht voor een effectiever, milieuvriendelijker autogebruik. De actie Band op Spanning maakt deel uit van meerdere projecten
waarmee we het toekomstgericht autorijden
willen stimuleren. Want elke beweging telt!

DHL over hun Cubicycle:

“Op de fiets zijn onze pakketjes sneller op hun plek.”
In de smalle straten van de binnenstad is
het vaak druk waardoor pakketjes bezorgen
veel tijd kost. Met een speciaal ontworpen
elektrische cargofiets met een afneembare
container van een kubieke meter, brengen
Stefan en twee collega’s nu tientallen pakketten per dag naar winkels en consumenten in en rondom het centrum van Maastricht.
‘s Morgens rijdt Stefan van Bokhoven naar
Maastricht Aachen Airport. Daar staat zijn fiets
met volle accu klaar. Zelfs in de regen vertrekt
Stefan met volle moed richting Maastricht. “In
de bak zitten ruim 50 pakketjes. Een aantal
daarvan bezorg ik al op weg naar Maastricht
in Meerssen of Ulestraten. Daarna fiets ik door
naar hartje centrum.”

Geen uitlaatgassen
De stijging van de hoeveelheid pakketjes voor
de Maastrichtse binnenstad, maakte investeren in een goede transportfiets rendabel. Een
medewerker van DHL ontwierp de Cubicycle
waar meer en grotere pakketjes inpassen. Supervisor Dennis Pluymaekers. “We willen de
uitstoot van onze transportdiensten tot nul terugbrengen. Bij het bezorgen per fiets laten we
geen uitlaatgassen in de stad achter. En sommige plekken zijn per fiets veel beter bereikbaar.
Bovendien krijgen onze koeriers zo lekker veel
beweging.”
Probeer gratis een e-bike voor transport
Als ondernemer ook vaak in de stad om bestellingen af te leveren? Probeer dan eens gratis
twee weken de e-cargo bike van Maastricht Beh[_aXWWh$=Wleehc[[h_d\ehcWj_[dWWh0
www.maastrichtbereikbaar.nl/acties/
transport-e-bikes
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Bereikbaarheid tijdens Hemelvaart en Reuzenstoet
Donderdag 30 mei is het Hemelvaart. Veel
mensen hebben een lang weekend vrij. Op
zondag 2 juni trekt onze reus Gigantius
met negen collegareuzen vanaf 13.30 uur in
een historische optocht door de stad. We
geven je reistips hoe je snel en goedkoop
naar het centrum van Maastricht reist en
eventuele drukte kunt vermijden.

Met het openbaar vervoer
Het centrum van Maastricht is goed bereikbaar met de bussen van Arriva. Je reist comfortabel, stapt uit in hartje centrum en je hebt
geen parkeerproblemen. Wist je dat je op
Arriva.nl/eticket vooraf een ticket kan bestellen ook voor meerdere mensen? Zo hoef je niet
in of uit te checken met losse OV-chipkaarten.

Met de fiets
Kom je met de fiets naar het centrum? Maak
dan gebruik van de overdekte fietsenstallingen
met toezicht aan de Kesselskade, de fietsenstalling op de Markt of de ondergrondse stalling bij het station. Tijdens het lange weekend
van Hemelvaart staat er ook een evenementenstalling bij Mosae Forum.

Met de auto
Bezoek je het centrum van Maastricht toch
met de auto, maak dan gebruik van onze parkeertips:
FWha[[h ]hWj_i ef F!H CWWijh_Y^j DeehZ$
Vanaf daar reis je snel en goedkoop naar
hartje stad (dagretour € 2,- per persoon,
groepsticket 3-5 personen voor € 5,-).

FWha[[h ef Z[ FWha!MWba#j[hh[_d[d IjWZipark of het Frontenpark. Op zaterdag en
zondag kun je de auto ook kwijt bij parkeergarage Bonnefanten, deze garage geldt dan
ook als een P+W-locatie. Je betaalt op de
P+W-terreinen voor een dag parkeren € 6,60
(Stadspark) of € 9,- (Frontenpark en Bonnefanten).
=Wleeh[[del[hp_Y^jlWdWbb[fWha[[h]WhWges naar: www.maastrichtbereikbaar.nl/auto/
parkeren/parkeergarages
H[_ij_f0 fWha[[h WWd Z[ aWdj lWd Z[ CWWi
waar je vandaan komt, dan heb je minder last
van eventuele verkeersdrukte op de Maasbruggen (Noorderbrug en John F. Kennedybrug).

Verkeersregelaars
De parkeerinformatiesystemen kampen met
storingen. De borden in de stad staan hierdoor uit en op de Slimme Kaart kun je niet
zien in welke parkeergarage nog plek vrij is. Er
worden daarom verkeersregelaars ingezet die
automobilisten verwijzen naar vrije parkeerplekken. Ook verwijst een mobiel informatiebord bij het Vrijthof je de weg naar beschikbare parkeerplaatsen als de parkeergarage onder
het Vrijthof vol is.

