Brunssum, 23 mei 2017

Geachte ouders / leerkrachten,
Naar aanleiding van onze eerdere brief heeft er op maandag 22 mei een gesprek plaatsgevonden met
jullie directrice, mevr. Pastoor. Ten aanzien van de verkeersmaatregelen die wij op 31 mei gaan
nemen waren er een aantal vragen die we in het gesprek opgehelderd hebben. Onderstaand willen
we nogmaals de maatregelen kort op een rij zetten.







Het Lindeplein vanaf 30 mei om 07.00 uur t/m 31 mei 18.00 uur gesloten voor alle verkeer
(zowel voor rijdend verkeer alsook voor parkeren)
Het parkeren op de parkeergelegenheden van het Lindeplein is vanaf 31 mei 00.00 uur tot
15.00 uur niet mogelijk.
De Rumpenerstraat is op 31 mei, vanaf rotonde Heugerstraat / Koolhofstraat gesloten voor
het rijdende verkeer alsmede voor geparkeerde voertuigen van 07.00 uur tot 14.00 uur.
De parkeerstrook aan de Ir. op de Kampstraat (vijverzijde) is op dinsdag 30 mei (0700 uur)
tot woensdag 31 mei (24.00 uur). --> enkel toegestaan voor materiaalwagens tbv
evenement)
De parkeerstrook aan de Doorvaartstraat (vijverzijde -- haakse parkeerstrook) is op
woensdag 31 mei van 0700 uur tot 24.00 uur gesloten --> enkel toegestaan voor
tentoongestelde legervoertuigen.
Het Alsdorfplein -->De parkeerplaats Alsdorfplein is op 31 mei afgesloten van 07.00 tot 11.00
uur. Tot die tijd mogen enkel genodigden op deze parkeerplaats hun voertuig plaatsen.
Vanuit het evenement worden er extra verkeersregelaars ingezet om de verkeersstroom in
goede banen te leiden. Tot 08.45 uur wordt Kiss-&-Ride verkeer toegelaten voor het
afzetten van kinderen voor de Brede School. Vanaf 11.00 uur mag eenieder weer gebruik
maken van de open plekken op het plein. Hierdoor is er dus ook de mogelijkheid om uw
kroost rond de middag met een auto op te halen. Hou er echter rekening mee dat het aantal
beschikbare plaatsen erg minimaal zal zijn. De Kiss-&-Ride ruimte is rond het middaguur
eveneens gewoon beschikbaar.

Voor een ieders veiligheid willen wij u vragen om op deze speciale dag voor Brunssum tijdig uw
maatregelen te treffen inzake het brengen/halen van uw kinderen. Door de maatregelen zal het
drukker zijn dan normaal.
Wij nodigen u graag uit om 's-ochtends of 's-middags een kijkje te komen nemen. Ook voor de
kleintjes is er voldoende vertier in het Vijverpark. Graag tot ziens en bedankt voor uw medewerking.

