2 maart 2020

Vragen & Antwoorden
Koningsdag Maastricht 2020
Bezoekers
Tijdens het bezoek van de Koninklijke Familie aan Maastricht laten we aan heel Nederland een beeld zien van ons leven in
de stad en regio. Het programma langs de Koninklijke route maken we in maart bekend tijdens een speciale persconferentie. Maar natuurlijk is er tijdens Koningsdag Maastricht nog véél meer te doen in hartje Maastricht. Daar vertellen we hier
alvast meer over.

Van vrijmarkt tot en met vuurwerk
De traditionele vrijmarkt in het Stadspark gaat door, maar wel op een andere locatie. Vanwege de Koninklijke route schuift
de vrijmarkt op richting Poort Waerachtig aan de Begijnenstraat. Van daaruit gaat de vrijmarkt helemaal door tot aan de
voormalige Tapijnkazerne. De meeste winkels in de binnenstad zijn tijdens Koningsdag open vanaf 10.00 uur, uitgezonderd
de winkels op en aan de Koninklijke route. In en rond de binnenstad geniet je tijdens Koningsdag Maastricht van tal van
side-events. Het programma langs de Koninklijke route gaat door tot 18.00 uur, lang na vertrek van de Koninklijke Familie.
En natuurlijk sluiten we een onvergetelijke Koningsdag Maastricht af met een knallend vuurwerk op De Griend.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bewoners
Bewoners van de binnenstad zitten tijdens het bezoek van de Koninklijke Familie eersterangs. Tegelijkertijd moeten bewoners rekening houden met maatregelen om van Koningsdag Maastricht een feest voor iedereen te maken. Net als tijdens
andere grote evenementen. Zo is een deel van de binnenstad van zondag 26 april 11.00 uur tot maandag 27 april, 19.00 uur
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Parkeerterreinen, -garages en – plekken binnen de afzettingen gaan dicht: automobilisten kunnen niet in- of uitrijden. Bekijk het kaartje met Koninklijke wandelroute en verkeersbeperkingen hier.
Als bewoner heb je natuurlijk vragen over Koningsdag Maastricht. Daarom zetten we de meest gestelde vragen en antwoorden alvast op een rij.

• Ik woon aan de Koninklijke route. Kan ik mijn voordeur wel bereiken tijdens Koningsdag?
Ja hoor, jouw voordeur blijft te voet bereikbaar.

• Ik maak gebruik van een scootmobiel. Kan ik straks wel langs de afzettingen rijden?
Plekken langs de route worden zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt, maar houd er rekening mee dat de doorgang
beperkt kan zijn door drukte en smalle straten.

• Kan ik gewoon bezoek ontvangen?

Dat is geen probleem. Geniet vooral samen met jouw bezoekers van een mooie Koningsdag Maastricht!

• Ik wil mijn woning beschikbaar stellen aan pers/publiek/toeschouwers. Mag dat?

Je mag jouw woning beschikbaar stellen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Bijvoorbeeld als het gaat om
het aantal mensen dat voor een raam kan staan of op een balkon de feestelijkheden volgt.

• Ik heb thuiszorg nodig. Komt dit niet in de knel tijdens Koningsdag Maastricht?

(Thuis)zorginstellingen worden geïnformeerd via de GGD. (Thuis)zorg komt niet in de knel.

• Is mijn woning wel bereikbaar voor hulpdiensten?

Ja, hulpdiensten zijn nauw betrokken bij de organisatie van Koningsdag. Jouw woning is altijd bereikbaar als dat nodig is.

• Hoe zit ’t met afvalinzameling?

De milieuperrons in de binnenstad blijven open tot zondagavond 26 april, 19.00 uur. Daarna sluiten we de milieuperrons
af, tot dinsdagochtend 28 april, 07.00 uur.

• Mijn auto parkeer ik altijd in de parkeergarage die bij mijn woning hoort. Mag deze daar blijven staan?
Parkeerterreinen, - garages en – plekken zijn van zondag 26 april, 11.00 uur tot maandag 27 april, 19.00 uur afgesloten
of geblokkeerd. Auto’s kunnen gerust blijven staan, maar in- en uitrijden is tijdens deze tijdstippen niet mogelijk.

• Ons muziek-/zanggezelschap wil optreden tijdens Koningsdag. Mag dat?

Buiten het gebied dat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer mogen Maastrichtse muziek- en zanggezelschappen
optreden als zij zich 24 uur vooraf aanmelden bij de gemeente Maastricht. En net als anders gelden er tijdens
Koningsdag een paar spelregels: voetgangers en hulpdiensten moeten altijd kunnen passeren en andere activiteiten/
events mogen geen hinder ondervinden. Muziek- en zanggezelschappen uit andere gemeenten en/of straatartiesten
moeten eerst toestemming aanvragen bij de gemeente Maastricht.

• Ik woon in de binnenstad en wil de vlag uithangen tijdens Koningsdag.
Waar moet ik rekening mee houden?
Als je een vlaggenstokhouder aan de gevel hebt, mag je vlag én wimpel uithangen. Heb je nog geen vlaggenstokhouder? Dan mag je één houder zonder vergunning aan de gevel bevestigen. Niet in natuur- of hardsteen en op (minimaal)
2m20 hoogte. De houder is alleen voor de rood-wit-blauwe vlag bestemd, niet voor reclamevlaggen.

• Waar kan ik terecht voor bereikbaarheidsinformatie?

Kijk op de website van Maastricht Bereikbaar voor informatie over verkeersmaatregelen, reistips en parkeeralternatieven. En meld je dan meteen aan voor de wekelijkse nieuwsbrief voor actuele updates.

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden.
Deze vragen en antwoorden zijn daarom onder voorbehoud van wijzigingen.

