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Beste bewoner van Brandevoort, in het bijzonder van De Veste
De Brandevoorterdag 2016 vindt plaats op 17 juli van dit jaar. Dit houdt een aantal zaken in voor de
inwoners van het centrale deel De Veste. Door middel van deze brief willen wij u alvast informeren.
Parkeren
De opbouw van de Brandevoorterdag start op zaterdag 16 juli om 13.00 uur met het plaatsen van de
kermisattracties, de marktkramen en dergelijke). Daarom verzoeken wij u om reeds op zaterdag uw auto te
parkeren in de parkeergarages of buiten het evenemententerrein.

Vanaf zondagochtend 5.00 uur tot zondagavond 20.00 uur
geldt er een parkeerverbod in de gebieden zoals
aangegeven op de plattegrond op de achterkant van deze
brief.
Op deze plattegrond vindt u ook de straten die op de dag zelf afgesloten zijn voor
het verkeer. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze straten bereikbaar blijven voor
ambulances, brandweer en politie. Vanaf zondagavond 20.00 uur is De Veste weer
geheel bereikbaar voor alle verkeer.
Zowel de parkeergarages Herenlaan onder wijkhuis ’t BrandPunt, onder Albert
Heijn en de cafetaria en onder de Jumbo blijven het gehele weekend geopend,
zowel voor in- als uitrijden. U kunt uw auto hier veilig parkeren. Aangezien de
inrijhoogte beperkt is, is het niet mogelijk hier transportbusjes te parkeren.
Gelieve deze elders in de wijk, buiten het evenemententerrein te parkeren.
Eventuele overlast
De Brandevoorterdag zorgt voor een grote toevloed van mensen van binnen en buiten de wijk. Wij als
organisatie doen ons uiterste best om het publiek in goede banen te leiden en de overlast te beperken. We
hopen op uw begrip en willen u van harte uitnodigen om met ons van deze dag wederom een succes te
maken. Mocht u vragen of ideeën hebben of mochten er op de dag zelf zaken zijn die onze aandacht vragen,
dan stellen wij het op prijs als u contact opneemt met een van ons via onderstaande contactgegevens.
Tijdens de Brandevoorterdag zelf herkent u ons aan onze ‘organisatie’-kleding met het B’dag logo.
Hulp gezocht
Tijdens de Brandevoorterdag hebben we de hulp van vrijwilligers hard nodig. Zowel voor het opbouwen van
het terrein, bemensing van de rad-van-avontuur-stand, toezicht op het jeugdplein, als het afbreken en
opruimen van het terrein na afloop, zoeken wij enthousiaste vrijwilligers. Aanmelden kan via
pr@brandevoorterdag.nl. Na aanmelding ontvangt u meer informatie.
Deze brief en de gedetailleerde plattegrond vindt u ook terug op de website www.brandevoorterdag.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de organisatie van de Brandevoorterdag.
Namens de organisatie van de Brandevoorterdag 2016
Contactpersonen Brandevoorterdag: Inge Lewandowski, 06-12735614 en Manon van de Kerkhof, 0648771967 of pr@brandevoorterdag.nl
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Rode gebied is autovrij van zaterdag 16 juli 18.00 uur tot zondag 17 juli 19.00 uur.
De Plaetse tussen Middellaan en Biezenlaan
Biezenlaan tussen Herenlaan en De Paetse

Rode gebied
Autovrij!

Huiskensstraat geheel
Herselsestraat tot Statenlaan
Langdonkstraat geheel
Rinckstraat geheel
Parkeerplaats De Plaetse geheel vrij.
Betonnen terrein tussen Statenlaan, Huiskensstraat,
Vaartsestraat en Langdonkstraat geheel vrij.
Parkeergarages onder Albert Heijn/Cafetaria, onder ’t
BrandPunt en de Jumbo blijven open voor in- en
uitrijden gedurende het gehele weekend.

Uitrit Blok 7 voor nood!
Toegankelijk via
Herselsestraat!
Uitrit Blok 8 voor
nood! Toegankelijk

