
 
 
 
 
 
 

Aan de bewoners ten oosten van de Dorpsstraat 
 
 
 
Woensdag 28 augustus a.s. is het weer Vlegeldag in Bennekom. Evenals voorgaande jaren wordt dit weer 
groots gevierd met een boerenmarkt in de Dorpsstraat en verschillende activiteiten en podia in het Bart 
van Elstplantsoen en rond de muziektent op de Kerkhoflaan. 
 
Om deze activiteiten veilig te laten plaatsvinden is in overleg met Politie en Gemeente besloten dat 
gedurende deze dag de volgende aanvullende verkeersmaatregelen van kracht zullen zijn: 
 
-      Het parkeerterrein van de Markt naast de Oude Kerk zal de gehele dag zijn ingericht als 
        invalidenparkeerplaats. 
-      Kerkhoflaan is i.v.m. festiviteiten gedurende de hele dag afgesloten tussen Schoolstraat en Edeseweg. 
-      Om de aanrijroute van de brandweer te waarborgen zal de Schoolstraat de gehele dag , (komende 
       vanaf de Kerkhoflaan), zijn ingericht als eenrichtingsverkeer en geldt er een parkeerverbod aan 
       beide zijden van de weg. 
-      Bergakkerweg ter hoogte van de brandweerkazerne is gedurende deze dag aan beide zijden van de  
       weg een stopverbod van kracht. 
-      Strooiweg tussen Weerkruislaan en Schoolstraat is gedurende deze dag aan één zijde van de weg een  
       parkeerverbod van kracht. 
-     Om de grote toeloop van fietsen te kunnen opvangen worden ook dit jaar de parkeervakken aan de  
       Edeseweg  tussen Molenstraat en Dorpsstraat weer ingericht als fietsenstalling. Wij verzoeken de  
       bewoners dan ook vriendelijk vanaf dinsdagavond 27 augustus hier niet meer te parkeren. 
 
Bovengenoemde maatregelen zullen tijdens Vlegeldag tussen 06.00 – 22.00 uur van kracht zijn. 
 
Wij willen u erop attenderen dat Politie en Toezicht hebben aangekondigd  op naleving van deze 
maatregelen te zullen toezien. 
 
 
Dit jaar worden de kramen dinsdagavond 27 augustus vanaf 18.00 uur opgebouwd en kan er de hele 
avond en nacht geen verkeer meer door de Dorpsstraat rijden, wij verzoeken u vriendelijk rekening te 
houden met deze afsluiting  
Tevens willen wij u vragen om vanaf dinsdagmiddag 27 augustus niet meer in de Dorpsstraat te parkeren. 
 
Om deze feestelijke dag veilig te laten verlopen hopen wij ook dit jaar weer op uw medewerking te mogen 
rekenen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Stichting Vlegeldag Bennekom 


