
 

KERNBOODSCHAPPEN VOOR DIGITAAL GEBRUIK 

<Kernboodschap voor klanten/bezoekers tijdens decembermaand Maastricht, bijv. te gebruiken op 
de eigen bedrijfswebsite of op social media> 
 
Maastricht verwelkomt je dit jaar met duizend en een lichtjes tijdens de decembermaand. Breng je 

een bezoek aan de binnenstad doe dit dan op een veilige en slimme manier. Kom bij voorkeur op de 

rustige doordeweekse dagen of doe zelfs al tijdig je kerstinkopen. Vanaf 30 november tot 16 

december kun je op doordeweekse dagen van ma t/m woe gebruik maken van een € 2 trein- en 

buskaartje bij Arriva: https://bit.ly/33nUBuh  

Kom je toch liever met de auto of de fiets, maak dan gebruik van onze overige reis- en parkeertips 

van stadsaanpak Maastricht Bereikbaar, zo vermijd je (in het weekend) het zoeken naar een 

parkeerplek: https://bit.ly/3nW3Qtq. 

 

Het € 2-kaartje word je aangeboden door de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar, Arriva en 

Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht.  

<Uitgebreide boodschap voor klanten/bezoekers tijdens decembermaand Maastricht, bijv. te 
gebruiken op de eigen bedrijfswebsite of op social media> 
 
 
Slim en veilig naar Maastricht in december 
Dit jaar is alles anders dan anders, ook richting de feestdagen. Maastricht verwelkomt je met duizend 

en een lichtjes. Geef elkaar de ruimte en maak gebruik van de praktische reis- en parkeertips van 

Zuid-Limburg Bereikbaar.  

• Plan je bezoek op de rustigere doordeweekse dagen en ochtenden. Probeer zelfs al tijdig je 
te doen. Zo spreiden we het aantal bezoekers in de stad.  

• Onze winkel [invullen naam] is extra geopend op .. december tot .. uur  
OF 
In december zijn er extra openingsdagen en koopavonden van de winkels. Informeer bij ons 
in de winkel voor de exacte openingstijden. 

• Maak veilig gebruik van het OV. Van 30 november tot 16 december kun je op maandag tot en 
met woensdag gebruik maken van een € 2 dagretour p.p. op de Arriva treintrajecten Sittard-
Maastricht, Kerkrade/Heerlen-Maastricht en buslijn 350 Vaals-Maastricht: 
https://bit.ly/33nUBuh.  

• Woon je op fietsafstand, kom dan op de fiets naar de stad. Je fiets stallen doe je met toezicht 
op de Markt, bij het Mosae Forum, het Vrijthof of bij het station. 

• Parkeer op P+R Noord en neem de buslijn 10 of 30 voor € 2 p.p. naar de binnenstad. 

• Vermijd het zoeken naar een parkeerplek in de drukke binnenstad door gebruik te maken 
van onze tips: [link naar de website met bereikbaarheidsinfo]. Goedkoper parkeren doe je 
voor max. € 10 per dag op de P+W terreinen Frontenpark, Stadspark en Bonnefanten (alleen 
het voordelig dagtarief).  
Dichtbij parkeren kan, maar houd dan rekening dat de parkeerlocatie van je keuze vol kan 
zijn en je daardoor met een lange(re) wachtrijen en extra reistijd te maken krijgt. 

• Bekijk alle tips voor een slim en veilig bezoek aan de binnenstad op de website van Zuid-
Limburg Bereikbaar: https://bit.ly/3nW3Qtq  

https://bit.ly/33nUBuh
https://bit.ly/3nW3Qtq
https://bit.ly/3nW3Qtq


 

Het € 2-kaartje word je aangeboden door de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar, Arriva en 

Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht.  

 
<Afbeelding: lichtjes Maastricht> 

 
 
---------------------- 
 
<Kernboodschap voor medewerkers, bijv. te gebruiken in de interne nieuwsbrief of op intranet>  
 
Slim naar Maastricht. Kom ook in beweging? 
Reizen met de fiets of e-bike, via P+R Noord of veilig in het OV is gezond, goedkoop, goed voor het 
milieu en zorgt voor minder drukte op de weg. Dit is in de decembermaand net extra belangrijk. Dus 
stap eens (wat vaker) uit de auto en kom in beweging! Op de website MaakdeBeweging bieden we 
verschillende slimme reisacties aan. Voor iedereen. Dus ook voor jou. Voor medewerkers van 
partners zijn er daarnaast extra probeeracties. Extra leuk is de nieuwe actie Fit thuis, slim eropuit 
waarmee je met jouw goede voornemens om duurzaam te reizen kans maakt op een e-bike. 
Deelnemen aan Fit thuis, slim eropuit kan tot 16 december.  
Kijk voor het totaalaanbod op: www.maakdebeweging.nl. 
 
<Afbeelding: fit thuis, slim eropuit> 



 
 


