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Maastricht, 1 december 2011

Ruim 20 miljoen extra voor Maastricht-Bereikbaar
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de partners van Maastricht-Bereikbaar investeren samen de
komende 3 jaar 20 miljoen euro extra in maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren.
Beter Benutten Regio Maastricht
Programmabureau Maastricht-Bereikbaar voert het programma Beter Benutten Regio Maastricht 2012-2014 uit.
Het Programma bestaat uit een combinatie van maatregelen om het forensen, bezoekers en vrachtvervoerders
makkelijker te maken om slim en vlot van deur tot deur te gaan.
De kernmaatregelen van het programma Beter Benutten Regio Maastricht zijn onder andere:







Aanleggen van een nieuw knooppunt Maastricht-Noord> een treinstation met parkeerterrein,
pendelbusverbinding en OV-fiets uitgiftepunt (Park+Ride en Park+Bike).
Vergroten van de capaciteit van de Franciscus Romanusweg om de bereikbaarheid van Wyck te
verbeteren.
Verbeteren doorstroming op de Terblijterweg-A2 door de kruispunten aan te passen.
Ruim baan voor de fiets> uitbreiden fietsenstallingen, meer uitgiftepunten van OV-fiets in de stad en regio,
uitbreiden fietspaden en specifieke reisinformatie voor fietsers
Extra impuls Binnenstadservice (bundeling goederenstromen).
Afspraken maken met werkgevers over Het Nieuwe Werken.

Parallel aan deze maatregelen zullen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Maastricht-Bereikbaar de
snelwegen A2/A79 versneld aansluiten op bedrijventerrein Beatrixhaven. En daarmee de aansluiting op de
hoofdwegen naar bedrijventerrein Beatrixhaven verbeteren.
Meer informatie?
Kijk voor informatie op www.maastricht-bereikbaar.nl/over_maastricht-bereikbaar. Voor meer informatie kunt u
ook contact opnemen met Ine Janssen, 043-3504314 of ine.janssen@maastricht-bereikbaar.nl

Maastricht-Bereikbaar
Slim werken en slim reizen. Dat is de kern van het programma Maastricht-Bereikbaar 2010-2016, waarmeeoverheden, werkgevers en aanbieders van
mobiliteitsdiensten de stad en de regio blijvend bereikbaar willenhouden.
Stuurgroep Maastricht Bereikbaar bestaat uit Avenue2, Bedrijvenplatform A2, Gemeente Maastricht, Kamer van Koophandel Limburg, LWV
(Limburgse Werkgevers Vereniging), Nederlandse Spoorwegen, OV-fiets, Projectbureau A2 Maastricht, Provincie Limburg, Q-Park Nederland,
Rijkswaterstaat Limburg, SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht), Universiteit Maastricht, Veolia Transport Limburg en Vodafone.
Het regioconvenant is door meer dan 50 partijen uit de regio Maastricht ondertekend.
Maastricht-Bereikbaar is onderdeel van het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en
bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Daarnaast worden landelijke
maatregelen getroffen op het gebied van fiscaliteit en ITS. Slimme keuzes, sterke combinaties.

Programmabureau Maastricht-Bereikbaar | E info@maastricht-bereikbaar.nl
Stadionplein 6c 6225 XW Maastricht | Postbus 1823 6201 BV Maastricht | www.maastricht-bereikbaar.nl

