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Beste bewoners en ondernemers,

Dit jaar wordt op woensdag 18 december het evenement Kaarslicht in Vreeswijk weer georganiseerd. Dit betekent dat 
Vreeswijk tussen 19.00 en 22.00 wordt verlicht door duizenden kaarsjes en fakkels. Om deze avond van licht en warmte 
zonder problemen te laten verlopen, brengen wij u middels deze brief op de hoogte van de activiteiten, enkele tijdelijke 
verkeersmaatregelen en maatregelen t.a.v. (brand)veiligheid. Wij hopen dat u ons helpt om de avond tot een succes te maken.

HET PROGRAMMA
Activiteit Locatie Van Tot 
Kerstmarkt Handelskade 16.00 uur 22.00 uur 
Lampionnenoptocht Oud Vreeswijk 18.00 uur 18.50 uur 
Kaarslicht in Vreeswijk Oud Vreeswijk 19.00 uur 21.30 uur 
Volkskerstzang Barbarakerk 19.00 uur 20.00 uur 
Levende kerststal Raadhuisplein 19.00 uur 21.30 uur 
Antieke kerststal Oud Vreeswijk 19.00 uur 22.00 uur 
Kalligraaf Oud Vreeswijk 19.00 uur 21.00 uur 
Nostalgische miniatuurkermis Oud Vreeswijk 19.00 uur 21.30 uur 
Optredens, zang en muziek Oud Vreeswijk 19.00 uur 21.30 uur 
Kerstwensboom Barbarakerk 19:00 uur 

VERKEER EN PARKEREN
Waar en wanneer is er de wegsleepregeling van kracht:
11.00 - 23.00 uur  Wegsleepregeling (incl. parkeervakken) en afsluiting Handelskade vanaf Henri   
 Dunantlaan tot de Noorderstraat, en parallelwegen Handelskade, vanaf Slagerij   
 Koekman tot Cafetaria Het Anker.
16.00 - 23.00 uur  Wegsleepregeling (incl. parkeervakken) en afsluiten: Dorpsstraat, Tramstraat en   
 Mauritsstraat beiden vanaf Dorpsstraat tot Margrietstraat, Oude Sluis, Frederiksoort,   
 Raadhuisplein, parallelwegen Koninginnenlaan, Prins Hendriklaan parkeervakken tot 1e  
 woonblok waterzijde.
17.30 -  23.00 uur  Algehele afsluiting: “tussen de bruggen” Emmabrug, Wilhelminabrug, Oranjebrug en  
 Lekstraat, hoek Oranjestraat/Wierselaan- Handelskade tot Bovenmonde.

De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn in overleg met de gemeente Nieuwegein tot stand gekomen. Een situatietekening 
vindt u op de achterzijde van deze brief en is digitaal te bekijken via: www.invreeswijk.nl.
Waar de wegsleepregeling van toepassing is, vragen wij u uw auto tijdig elders te parkeren (bijvoorbeeld bij het Veerhuis 
of het Winkelcentrum Hoog-Zandveld). De wegsleepregeling wordt actief gehandhaafd en de weggesleepte auto’s gaan 
naar Kooijman Takel & Berging, Stuartweg 5 in Vianen.

Het openbaar vervoer door Oud Vreeswijk rijdt tussen 17.30 en 23.00 uur een aangepaste route. De omleidingsroute 
van lijn 77 is de normale route tot het einde van de Jutphaaseweg, rechtsaf Graaf Florisweg op, aan het einde linksaf de 
’s-Gravenhoutseweg op, hij gaat over in de Zandveldseweg en vervolgens rijdt hij weer volgens de gebruikelijke route. 
Richting Bilthoven in omgekeerde volgorde. De wijzigingen staan ook aangegeven in de bushaltes op de route.

Bij grote drukte is het mogelijk dat de Henri Dunantlaan vanaf de ’s Gravenhoutseweg tijdelijk wordt afgesloten voor 
inkomend verkeer. Uitgaand verkeer wordt niet belemmerd door deze afsluiting

VERLICHTING EN BRANDVEILIGHEID 
Tijdens Kaarslicht in Vreeswijk is de normale straatverlichting uitgeschakeld van 19.00 - 22.00 uur. Het is fijn als uw huis 
of winkel binnen en buiten ook de sfeer van Kaarslicht in Vreeswijk uitstraalt. Gebruik bij voorkeur waxinelichtjes in glazen 
potten en zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de buurt van kaarsen zijn. Vuurkorven mogen alleen geplaatst 
worden door de organisatie. Indien mogelijk, is het fijn als u na afloop vanaf 22.00 uur helpt om de potjes op te ruimen 
om glasscherven te voorkomen. Er staan kratten langs de route om de potjes in te verzamelen.

Meer informatie vindt u op de website www.invreeswijk.nl.  

Hartelijk dank voor uw medewerking, vrijwilligers Kaarslicht in Vreeswijk.




