Geachte bewoners,
Woensdag 28 augustus a.s. is het weer Vlegeldag in Bennekom.
Evenals voorgaande jaren worden er buiten de boerenmarkt aan de Dorpsstraat op diverse
locaties activiteiten georganiseerd, waaronder:
Ringsteken voor paarden en tractoren, deze vindt evenals vorig jaar plaats op de Hogeweg.
Het parcours loopt door over Lindelaan, Broekakkerplein en Kerkstraat.
Kindervlooienmarkt deze vindt plaats in de volgende straten: Krulweg vanaf kerkplein, Bakkerstraat,
Veenderweg en Brinkstraat.
Op het parkeerterrein achter Albert Heijn zijn ook dit jaar weer de oude tractoren opgesteld.
Het parkeerterrein is de gehele dag dus niet beschikbaar als parkeergelegenheid.
Wegafsluitingen
Om deze activiteiten veilig te laten plaatsvinden is in overleg met Politie en Gemeente besloten de
volgende wegen voor alle verkeer af te sluiten:
- Kerkstraat vanaf de Commandeursweg
- Hogeweg
- Lindelaan vanaf de Commandeursweg
- Veenderweg vanaf de kruising Krulweg / Bakkerstraat
- Krulweg, tussen parkeerterrein kerk en Bakkerstraat (parkeerterrein is bereikbaar)
- Bakkerstraat tot aan de Dorpsstraat
- Brinkstraat vanaf de Molenstraat tot de Dorpsstraat
Voor informatie zie plattegrond op www.vlegeldag.nl
Deze wegen zullen vanaf 07.00 uur ’s morgens d.m.v. hekken worden afgesloten, na afloop van de
kindervlooienmarkt om 16.30 uur zal een gedeelte van de Veenderweg, Bakkerstraat en Brinkstraat weer
open gaan voor verkeer de overige wegen blijven afgesloten tot aan het einde van de Vlegeldag.
Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met deze afsluitingen welke het niet mogelijk maakt om
na 07.00 uur 's morgens met de auto dit gebied in te rijden.
Tevens is het niet toegestaan om in bovengenoemde straten te parkeren. Politie en Toezicht hebben
aangekondigd hier op toe te zullen zien.
Voor dringende vragen en of noodsituaties kunt u tijdens Vlegeldag terecht bij medewerkers van de
beveiliging, zij zijn herkenbaar aan de gele hesjes en rouleren rond de wegafzettingen.

Om deze feestelijke dag veilig te laten verlopen hopen wij ook dit jaar weer op uw medewerking te mogen
rekenen.
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