Brunssum, 15 mei 2017
Aan de bewoners van dit pand

Geachte bewoner,
Op woensdag 31 mei 2017 vindt de viering plaats van 50 jaar NAVO in Brunssum. Als gevolg van
feestelijkheden op het Lindeplein en in het Vijverpark zijn delen van het centrum van Brunssum voor
verkeer afgesloten.
Omdat u woonachtig of werkzaam bent in het centrum van Brunssum, krijgt u op woensdag 31 mei,
en de dagen direct daarvoor of daarna, mogelijk te maken met de gevolgen van de afsluitingen van
wegen en parkeerterreinen. Vandaar dat u deze brief ontvangt. Ons advies is om de
verkeersmaatregelen in deze brief aandachtig te lezen. Woont u aan één van de genoemde wegen of
pleinen, of heeft u daar een bedrijf gevestigd, neem dan tijdig maatregelen.
Het advies is tevens om bezoek, klanten of leveranciers tijdig te informeren over de beperkte
bereikbaarheid en parkeermogelijkheden op woensdag 31 mei.
De eerste verkeersmaatregelen zijn van kracht op dinsdag 30 mei 2017. Die dag is het wegvak
Lindeplein de hele dag voor doorgaand verkeer afgesloten, in verband met de opbouw van het
evenement. Parkeren op het Lindeplein, in de aangewezen parkeervakken, is die dag wel mogelijk.
Lindeplein afgesloten
Op woensdag 31 mei 2017 is het Lindeplein voor doorgaand verkeer afgesloten. Ook parkeren op het
Lindeplein is dan niet mogelijk.
De parkeerplaats Lindeplein, ingang Vijverlaan (Lindeplein 1a), is op 31 mei afgesloten van 00.00 tot
15.00 uur. De parkeerplaats aan de voorzijde van het gemeentehuis (ingang Lindeplein 1b) en zijkant
gemeentehuis (ingang Ir. Op de Kampstraat, Lindeplein 1c) is op 31 mei afgesloten van 00.00 uur tot
17.00 uur.
Voor de haakse parkeervakken aan de Vijverlaan, op de hoek met het Lindeplein, geldt eveneens een
parkeerverbod, van 00.00 tot 15.00 uur.
Alsdorfplein afgesloten
De parkeerplaats Alsdorfplein is op 31 mei afgesloten van 07.00 tot 17.00 uur. Tot 08.45 uur wordt
Kiss-&-Ride verkeer toegelaten voor het afzetten van kinderen voor de Brede School. Parkeren is dus
niet toegestaan!
Rumpenerstraat afgesloten
Een deel van de Rumpenerstraat, vanaf de rotonde Heugerstraat/Koolhofstraat tot aan het
Lindeplein is op 31 mei afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, van 07.00 tot 14.00 uur. Dit
weggedeelte blijft wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

In dit weggedeelte geldt tevens een parkeerverbod, van 07.00 tot 14.00 uur. Dat parkeerverbod geldt
ook voor de parkeerstroken.
Parkeerverboden
Op dinsdag 30 mei geldt een parkeerverbod voor de parkeerstroken en parkeerhavens aan de Ir. Op
de Kampstraat. Dit verbod is de hele dag van kracht, vanaf 07.00 uur, en geldt alléén voor de
vijverzijde.
Op woensdag 31 mei geldt dit parkeerverbod voor de parkeerstroken/parkeerhavens aan zowel de Ir.
Op de Kampstraat als aan de Doorvaartstraat. Dit verbod is van kracht van 07.00 tot 17.00 uur en
geldt in beide straten alléén voor de vijverzijde.
In de Ir. Op de Kampstraat wordt tijdens het parkeerverbod alleen het parkeren van materiaalwagens
toegestaan. In de Doorvaartstraat mogen enkel legervoertuigen worden geplaatst, voor expositiedoeleinden.
Hoofdcalamiteitenroute
Op woensdag 31 mei is een hoofdcalamiteitenroute van kracht. Deze route loopt via de
Doorvaartstraat/Mozartstraat en J. Haydnstraat. Op deze route geldt aan weerszijden een
stopverbod, met uitzondering van de aanwezige parkeervakken. Dit verbod is van kracht van 07.00
tot 24.00 uur.
Wegsleepregeling
In de gemeente Brunssum is een wegsleepregeling van kracht. Deze regeling kan toegepast worden
in situaties waar sprake is van parkeren in strijd met bovengenoemde verkeersmaatregelen.
Wij vragen uw begrip voor mogelijke hinder die kan ontstaan als gevolg van bovengenoemde
maatregelen. Deze zijn echter nodig om het NAVO-feest in goede banen te leiden, dit met het oog op
de veiligheid van gasten en publiek.
Voor meer informatie over deze verkeersmaatregelen kunt u contact opnemen met de gemeente
Brunssum, tel. (045) 527 86 23. Voor meer informatie over het evenement ’50 jaar NAVO in
Brunssum’ kunt u kijken op www.brunssum.nl/50jaarnavo
Alvast bedankt voor uw medewerking.

