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Evenementen in de stad

Naast de koninklijke route is er in de
stad vanalles te beleven! Van de
welbekende Vrijmarkt tot mooie
evenementen voor een goed doel.

Alle evenementen 〉

Promotieam #posifiets in de
binnenstad

Tijdens Koningsdag is het promoteam
van #posi>ets van 9.00 tot 17.00 uur in
de binnenstad aanwezig om bezoekers
op de >ets op een gastvrije manier te
ontvangen en te begeleiden naar de
bestaande en tijdelijke >etsstallingen.

Lees meer over #posi>ets 〉

Slimme Kaart

Maak het voor jouw gasten,
medewerkers en leveranciers
gemakkelijker om vlot naar de
binnenstad te komen tijdens
Koningsdag en zet de Slimme Kaart op
je website! Hulp nodig bij het installeren
van de Slimme Kaart? Mail met Cindy
Waagmeester.

Naar de Slimme Kaart 〉

Nog vragen over Koningsdag?

Heb je nog meer vragen over
bereikbaarheid tijdens Koningsdag?
Neem dan contact op met onze
projectleider gebiedsgerichte aanpak
Jelle Ummels en zij helpt je verder. Je
kunt haar bellen 06 – 10 07 05 63 of
mailen.

Stuur een e-mail 〉

Bekijk hier de online versie

De Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar brengt ook in 2022 gebruikers van de
binnenstad van Maastricht bij elkaar om samen te werken aan duurzame en
e>ciënte mobiliteitsoplossingen. Gezamenlijk werken we aan een veilige, schone,
gezonde binnenstad met nog meer belevingskwaliteit die bovendien
toekomstbestendig én economisch vitaal is. Deze nieuwsbrief gaat helemaal over
bereikbaarheid rondom Koningsdag. Bij de organisatie ondersteunen wij gemeente
Maastricht en Visit Maastricht. 

Onze aanpak 〉

27 april: Koningsdag in Maastricht

Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Als ondernemer in de binnenstad van Maastricht heb je natuurlijk vragen over
Koningsdag, en wat dit voor jou betekent. Welke openingstijden mag ik hanteren?
Is mijn bedrijf goed bereikbaar op de dag zelf? Hoe zit het met leveren van
goederen? Winkels en horecaondernemingen in de binnenstad kunnen tijdens
Koningsdag Maastricht rekenen op een gezellige topdrukte. Binnen de afzettingen
rondom de koninklijke route moeten ondernemers echter goed vooruitplannen. Zo
moeten voorraden uiterlijk dinsdagochtend 26 april zijn aangevuld. En moeten
zowel bezoekers als personeel de auto op grotere afstand parkeren of per >ets/ te
voet komen. Naast informatie voor ondernemers is er op 11 april vanuit de
gemeente Maastricht deze bewonersbrief met de nodige informatie verspreid in
de binnenstad. Andere veelgestelde vragen hebben we alvast voor je op een rij
gezet.

Informatie ondernemers 〉

Verkeersmaatregelen

Zo’n mooi feest vergt natuurlijk veel voorbereiding, ook rond de route. Om alles
mogelijk te maken, zal een deel van de binnenstad van dinsdag 26 april tot en met
woensdag 27 april afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. In- en uitrijden is
dan niet mogelijk. Op het kaartje zie je welke delen worden afgesloten.

lees meer 〉

Is mijn bedrijf wel goed bereikbaar tijdens
Koningsdag?

Winkels en horecaondernemingen zijn van dinsdag 26 april 11.00 uur tot
woensdag 27 april 19.00 uur steeds te voet bereikbaar. Let er wel op dat
voorraden tijdig zijn aangevuld. Informeer je leveranciers tijdig dat vanaf 26 april
11.00 uur gemotoriseerd zoveel mogelijk uit Ring 3 wordt gehouden. Je bedrijf is
wel nog bereikbaar op 26 april, maar chauffeurs moeten rekening houden met
oponthoud. 

De verkeersremmende maatregelen van Ring 3 worden geplaatst op zondag.
Vanaf 27 april 06.00 uur kan Ring 3 niet meer betreden worden met auto, scooter,
brom>ets en >ets.

In geval van te grote drukte kan het publieksvak voor je deur op woensdag 27 april
tussen 09.00 uur en 13.00 uur tijdelijk worden afgesloten. Je zaak is dan even niet
bereikbaar. Vraag je medewerkers daarom vóór 09.00 uur in je zaak aanwezig te
zijn. Klanten kunnen wel altijd je zaak verlaten.

Horecaondernemers binnen Ring 3
Bezorgdiensten kunnen maaltijden ophalen per >ets op 26 april. Let op: het kan
zijn dat bezorgers hinder ondervinden ten gevolgen van werkzaamheden. Op 27
april tussen 07.00 en 19.00 uur is je zaak enkel te voet toegankelijk. Tussen 09.00
en 13.00 kan het ook voorkomen dat het publieksvak voor je deur wordt
afgesloten waardoor je zaak tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer 〉

Met vlag en wimpel!

Wist je al dat er een heus vlaggenprotocol bestaat? En dat uitgebreid vlaggen
inclusief wimpel alleen tijdens Koningsdag is toegestaan? Aanstaande
Koningsdag Maastricht mag je dus vlag én wimpel uit de kast halen . Als jouw
pand in de binnenstad van Maastricht ligt en je hebt nog geen vlaggenstokhouder,
dan mag je bijvoorbeeld zonder vergunning per pand één vlaggenstokhouder voor
één vlag (en wimpel) aan de gevel bevestigen.

Een lintje voor ondernemers
Speciaal voor Koningsdag 2022 zijn er voor ondernemers in het centrum
bijzondere linten gemaakt, met de kenmerkende oranje en royale blauwe kleur,
passend bij het thema Leef!.
Als ondernemer kun je een aantal meter (maximaal 15) van deze linten ophalen in
het Maastricht Visitor Center (tijdens openingstijden) om je zaak / etalage
feestelijk aan te kleden.

Bekijk het vlaggenprotocol 〉

De stadsaanpak Maastricht Bereikbaar is een van de projecten van Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. Dit
programmabureau is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie

Limburg en een aantal Zuid-Limburgse gemeenten.
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