
   

Koningsdag                               27 april 2019   
   
Beste bewoners en winkeliers,  
 
Koningsdag in Vreeswijk  
Koningsdag in Vreeswijk wordt weer een gezellig feest. Dat feest vindt plaats ‘tussen de bruggen’ met een grote 
Koningsmarkt en vrijmarkt, muziek en kinderactiviteiten. Als Oranjevereniging hebben we met Gemeente Nieuwegein 
afspraken gemaakt om de veiligheid van u en van de duizenden bezoekers te verhogen. Vrijwilligers en 
verkeersbegeleiders van de Oranjevereniging houden op Koningsdag een oogje in het zeil en zullen waar nodig 
aanwijzingen geven. Zij zijn herkenbaar aan de speciale gele hesjes. Volgt u hun aanwijzingen altijd op.  
 
Vrijmarkt en Koningsmarkt 
Zoals elk jaar kunt u met een kleedje op de Vrijmarkt staan om uw tweedehandsspullen te verkopen. Registratie vooraf 
is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. De arcering op het kaartje aan de achterzijde van deze brief geeft 
aan waar de Koningsmarkt en vrijmarkt plaats zal vinden. Wie buiten het gearceerde gebied spullen verkoopt, moet de 
spullen verwijderen en wordt weggestuurd. De rijbaan moet worden vrijgehouden, zodat hulpdiensten vrije doorgang 
hebben.  
Deelnemers aan de vrijmarkt mogen hun plaats reserveren vanaf zaterdag 27 april om 0.00 uur.  
Het in gebruik nemen van de vrijmarktplaatsen is toegestaan op 27 april vanaf 5.00 tot 7.00 uur.  
 
Etenswaren en drank 
Het verkopen van etenswaren en drank is voorbehouden aan vergunninghouders, om gezondheidsrisico’s te 
voorkomen.  
 
Verkeersmaatregelen  
Het gehele gebied ´tussen de bruggen´ is op Koningsdag gesloten voor alle verkeer en moet vanaf 0.00 uur op 
zaterdag 27 april autovrij zijn. Op vrijdag 26 april, om ca. 23.00 uur wordt u door de beveiliging gewaarschuwd 
d.m.v. zwaailichten om u hierop te attenderen. We verzoeken u daarom dringend uw auto tijdig buiten het gebied te 
parkeren. Dit geldt ook voor voertuigen die geparkeerd staan op gehandicapten invalide parkeerplaatsen. De 
wegsleepregeling is van kracht. De politie en Stadstoezicht gaan streng controleren op fout parkeren.  
 
Locatie en tijden wegsleepregeling  

• Prins-Hendriklaan, hoek Koninginnenlaan tot aan 1e woonblok t.o. de Museumwerf, afsluiting en wegsleep- 
regeling i.v.m. opbouw van de kleine kermis vanaf vrijdag 26 april 10.00 uur tot zaterdag  
27 april 19.00 uur.  

• Alle straten ‘tussen de bruggen’, afsluiting en wegsleepregeling op 27 april van 0.00 uur tot 19.00 uur. 
 

Voor de privé parkeerplaatsen op de Prins Claussstraat, geldt geen wegsleepregeling, echter wel een afsluiting op 
zaterdag 27 april van 0.00 uur tot 19.00 uur.  
Voor De Kade en aangrenzend stukje Land van Huiden geldt geen wegsleepregeling, maar wel de afsluiting van 
zaterdag 0.00 uur tot 19.00 uur. Deze plaatsen kunnen benut worden als parkeerplaats voor de bewoners waar een 
wegsleepregeling van kracht is. U kunt de plaatsen in gebruik nemen op vrijdag 26 april tussen 20.00 uur en 21.00 uur. 
Ophalen kan zaterdag 27 april tussen 19.00 en 20.00 uur. De parkeerruimte is beperkt.  
 
Schoonmaken 
Grote, niet verkochte spullen neemt u natuurlijk mee naar huis. Kleine spullen kunt u achterlaten op de speciale 
verzamelplaatsen die aangegeven staan op het kaartje. Volg ook hierbij de aanwijzingen van de vrijwilligers van de 
Oranjevereniging.  
Na afloop van de vrijmarkt maakt de gemeente het gebied weer schoon. Dit gebeurt vanaf ongeveer 17.00 uur. Zodra 
de straten schoon zijn, worden ze weer vrijgegeven. Naar verwachting zal dat om 20.00 uur zijn.  
 
Laten we er met z’n allen een gezellig en veilig feest van maken.    
We danken u alvast hartelijk voor uw medewerking en wensen u een hele prettige Koningsdag! 
 
Vrijwilligers Oranjevereniging Vreeswijk.    
www.invreeswijk.nl  


