STICHTING LIMBURGSE VETERANENDAG
Voorzitter:
Florasingel 55
6043 WC Roermond
Telefoon: 0475 341187
GSM: 06 33609138
E-mail: info.limburgseveteranendag@gmail.com

Roermond, 25 mei 2019.
Beste bewoner / ondernemer van dit pand.
Op zaterdag 22 juni 2019 vindt de 15e jaarlijkse Limburgse Veteranendag in Roermond plaats.

De Limburgse Veteranendag (LVD) werd in 2005 in het leven geroepen om de veteranen, woonachtig in de
Provincie Limburg e.o., die niet in de gelegenheid zijn de Nederlandse Veteranendag in Den Haag (op de
laatste zaterdag van juni) te bezoeken, de mogelijkheid te bieden deze dag in gepaste vorm dichter bij huis
te vieren. Limburg heeft in het Nationaal Herdenkingspark Roermond reeds vele jaren twee nationale monumenten staan ter ere en herdenking van de gevallen uitgezonden militairen, te weten: het Nationaal Indiëmonument 1945-1962 en het Nationaal Monument voor Vredesoperaties. In 2018 werd een verbindend monument tussen beide eerder genoemde monumenten onthuld. De plaats bij uitstek om de viering van veteranendag in Limburg met een passende herdenking bij deze monumenten te beginnen. De LVD bestaat uit
drie elementen, t.w. een plechtige herdenking in het Nationaal Herdenkingspark, een korte parade door enkele straten in de binnenstad gevolgd door een gezellig samenzijn/reünie van de veteranen en burgers op
het Munsterplein.
Helaas gaat het organiseren van dit evenement altijd gepaard met enig overlast, speciaal voor de omwonenden en ondernemers gelegen aan de opstelplaats en de route van de parade.
Wij willen u door middel van deze brief informeren over eventuele hinder die u zou kunnen ondervinden, al
zullen wij ons ten volste inzetten om dit tot een absoluut minimum te beperken.
Opstelplaats en route parade: Het lopend gedeelte van de parade verzamelt en stelt zich op op het voorplein van de Brandweerkazerne, terwijl het gemotoriseerde gedeelte zich opstelt op de Minderbroerssingel
aan de linkerzijde van de weg gezien vanaf de Molenstraat tot aan de Peregrinus Vogelsstraat. De route van
de parade is als volgt: Minderbroederssingel – Zwarbroekplein – li Zwarbroekstraat – Minderbroedersstraat
– Neerstraat – re Paredisstraat – Munsterplein (zijde horeca) – re Hamstraat – re Abdijhof – Munsterplein
(zijde voormalige V&D); op de weg langs de voormalige V&D wordt de parade ontbonden. Het defileerpodium, geflankederd door het Klaroenkorps van de Schutterij St Joris Wessem en de genodigden van de
Stichting Limburgse Veteranendag, staat in de Neerstraat en wel in de parkeervakken ter hoogte van pand
nummer 67.
Verkeer/Parkeren:
De Minderbroederssingel is vanaf de kruising Zwartbroekplein tot aan de Molenstraat vanaf 11.30 uur tot
opheffing inrijverbod afgesloten voor alle verkeer. Inrijden vanaf Zwartbroekplein richting Minderboerderssingel is vanaf 11.30 uur, totdat de afsluitwagen van de parade het Zwartbroekplein heeft verlaten, verboden.
Parkeerverboden gelden voor de parkeervakken Minderbroederssingel thv pand 21 t/m 37 vanaf 07.00 uur
totdat het inrijverbod vanaf het Zwartbroekplein is opgeheven en op de parkeerplaatsen bij de Brandweerkazerne vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur.
Parkeerverbod geldt ook voor de parkeervakken Neerstraat thv pand 67 vanaf 07.00 uur totdat het podium
is opgeruimd.
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Wij hebben alle verkeers- en parkeermaatregelen getroffen in overleg met en met vergunning van de Gemeente Roermond. De uitvoering geschiedt door EAGLE Security, Beveiliging en Bewaking te Heerlen.
Vragen:
De organisatie van de Limburgse Veteranendag doet er alles aan om de parade ordelijk te laten verlopen.
Dat ondanks de getroffen maatregelen enig overlast (parkeren, inrijden) kan ontstaan sluiten wij niet uit.
Wij hopen dat u daarvoor begrip kunt opbrengen.
Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag dhr. E. Jacobsz, tel 0475-341187 of 06-33609138, e-mail info.limburgseveteranendag@gmail.com
Op 22 juni Verkeerscoordinatoren tel: 06 48455516 en 06 57784901

Met vriendelijke groet
Stichting Limburgse Veteranendag

De volledige plattegrond is te downloaden via www.limburgseveteranendag.nl
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