BEWONERSBRIEF
Datum: 14 oktober 2019

INFORMATIE OVER HET GROTE SINTERKLAASFEEST ZWOLLE (16 NOVEMBER 2019)
Beste lezer, beste bewoner van de binnenstad,
Stichting Evenementen Zwolle (SEZ) organiseert ook dit jaar de intocht van Sinterklaas in Zwolle. Sinterklaas zal op zaterdag 16 november 2019
aankomen in het centrum van Zwolle.
SEZ heeft een programma samengesteld om er een fantastisch groot kinderfeest van te maken, samen met de vele betrokken partijen. Dit zal
gepaard gaan met tijdelijke belemmeringen in het centrum op de dag zelf. Wij hebben getracht deze belemmeringen zo minimaal en van zo’n
kort mogelijke duur te houden.
Het programma
Het programma van het Sinterklaasfeest ziet er als volgt uit:
§
13.30 uur
Start activiteiten, op het Rodetorenplein en op het water
§
14.20 uur
Aankomst boot bij het Rodetorenplein
§
15.00 - 16.00 uur Parade (optocht) door het centrum
§
14.00 uur
Start het Sinterklaasfeest op het Grote Kerkplein
§
15.00 uur
Start programma in het Academiehuis (Grote Kerk)
§
17.00 uur
Einde Sinterklaasfeest op het Grote Kerkplein en Academiehuis
§
21.00 uur
Einde opruim werkzaamheden
De route van de parade
De route van de parade is als volgt: vanaf het Rodetorenplein via Buitenkant, Vispoortenbrug, Thorbeckegracht, Diezerpoortenbrug,
Kerkstraat, Ter Pelkwijkstraat, Gasthuisplein, Oude Vismarkt en Korte Ademhalingssteeg naar het Grote Kerkplein.
Tijdelijke belemmeringen
Op bijgevoegde plattegrond zijn de tijdelijke belemmeringen te vinden; tijdens de aangegeven periodes zijn deze gebieden niet te betreden
en/of te verlaten met de auto. Nood- en hulpdiensten hebben uiteraard toegang.
De gemeente zal duidelijk aangeven waar belemmeringen op 16 november in de binnenstad zullen plaatsenvinden.

De volgende belemmeringen zijn te voorzien:
• Afgesloten tussen 13.00 - 15.00 uur: Rodetorenbrug
• Afgesloten tussen 12.00 - 17.00 uur: Rodetorenplein – Buitenkant Vispoortenplas
• Afgesloten tussen 15.00 - 16.00 uur: Thorbeckegracht
• Afgesloten tussen 15.00 - 17.00 uur: Diezerpoortenbrug – Kerkstraat – Ter
Pelkwijkstraat – Gasthuisplein
• Afgesloten tussen 15.00 - 17.00 uur: Praubstraat – Goudsteeg –
Bloemendalstraat
• Parkeergarage ‘t Eiland en Spoelstraat (voor bewoners via Kerkstraat) blijven
zo lang mogelijk bereikbaar en worden alleen tijdens de doorkomst van de
parade kort afgesloten
• Er zijn diverse tijdelijke verkeersafzettingen blokkades op de route tijdens de
parade
Bevoorradend verkeer en vergunninghouders
Bevoorradend verkeer voor de winkels in de binnenstad dat via de Nieuwstraat wil rijden, heeft hiertoe de mogelijkheid vóór 12.00 uur en na
17.00 uur. Vergunninghouders worden verzocht tussen 12.00 en 17.00 uur niet te parkeren aan de Buitenkant en Thorbeckegracht.
Verzoek aan winkeliers – Stoepborden en reclamezuilen
Gedurende de parade is het op diverse plaatsen in het centrum tijdelijk druk met enthousiast publiek, waaronder op de Oude Vismarkt. Op
verzoek van de hulpdiensten en gemeente is ons gevraagd ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk stoepborden en reclamezuilen etc. tijdens en
vlak voor de parade (tussen 14.45 - 16.15 uur) tegen de gevels geplaatst worden. Beveiligers zullen vooruitlopend op de parade eventuele in
de weg staande borden alsnog aan de kant zetten. Kunnen wij rekenen op uw medewerking?
Recreatie op het water
Om veiligheidsredenen zal tussen 13.30 en 15.00 uur een deel van het water met drijflijnen afgebakend zijn rond het Rodetorenplein en
Rodetorenbrug. De hulpdiensten zullen hier streng op toezien om gevaarlijke situaties te voorkomen. Wees verstandig en blijf buiten het met
drijflijnen afgezette gebied.
Vragen of suggesties?
Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met de organisatie via info@sinterklaaszwolle.nl.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en we begroeten u graag tijdens de intocht van Sinterklaas op 16 november.
Met vriendelijke groeten,
Edwin ter Burg
Voorzitter
Stichting Evenementen Zwolle (SEZ)
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