Oranjecomité Wijk bij Duurstede

Regels kindervrijmarkt
Wanneer
De kindervrijmarkt is alleen toegestaan op 27 april van 06:00 uur tot 17:00 uur en is ALLEEN bestemd voor
kinderen t/m 14 jaar. Buiten deze tijden is het verboden om te beginnen of door te gaan met de opbouw of
verkoop.
Waar
De kindervrijmarkt is alleen toegestaan op Mazijk en op het Muntplein, echter niet op het grasveld. Aanbieders
van koopwaar op andere plekken zullen worden weggestuurd.
Beperking
Particulieren mogen geen etenswaren of alcoholische dranken op of aan de openbare weg te koop aanbieden
of gratis verstrekken. Ook is het is niet toegestaan spullen aan touwtjes etc. door middel van spijkers of
punaises aan de bomen te bevestigen.
Afval en restanten
Het is niet toegestaan om na afloop van de kindervrijmarkt uw waren achter te laten. Deze moeten, ofwel
worden meegenomen, of worden gedeponeerd in de daarvoor speciaal geplaatste container. Deze container is
op het Muntplein neergezet. Hierop zal streng worden toegezien. Bij eventuele overtreding van deze regel
wordt uw naam doorgegeven aan de politie.
Verkeer
Het centrum van Wijk bij Duurstede is op 27 april van 01:00 uur tot 20:00 uur voor alle verkeer afgesloten, met
uitzondering van de Veldpoortstraat en de Markt. Deze zijn tot 02:00 uur (28 april) afgesloten.
Parkeren
De parkeerplaatsen ter plaatse van de weekmarkt (Markt) zijn niet als parkeerterrein beschikbaar. Indien toch
voertuigen woorden aangetroffen, worden deze conform de wegsleepregeling verwijderd.
Het aantal parkeerplaatsen in Wijk bij Duurstede is heel beperkt. U wordt daarom geadviseerd zoveel mogelijk
op andere wijze naar het centrum te komen.
Op Koningsdag is het parkeren op de beschikbare plaatsen in het centrum gratis. De regels inzake
parkeerverboden en blauwe zones in de omliggende woonwijken zijn normaal geldig en zullen worden
gehandhaafd.
Organisatie/EHBO/Toiletten
De organisatie van het Oranjecomité is gehuisvest op de Markt, alwaar ook de EHBO post is. In het centrum
zullen ook toiletvoorzieningen worden geplaatst.
Aanwijzingen van de organisatie en/of de politie dienen te worden opgevolgd.

Wij wensen u en vooral de kinderen een gezellige vrijmarkt.
Oranjecomité Wijk bij Duurstede

