2 maart 2020

Vragen & Antwoorden
Koningsdag Maastricht 2020
Ondernemers
Winkels en horecaondernemingen in de binnenstad kunnen tijdens Koningsdag Maastricht rekenen op een gezellige topdrukte. Binnen de afzettingen rondom de Koninklijke route moeten ondernemers echter goed vooruitplannen. Zo moeten
voorraden uiterlijk zondagochtend 26 april zijn aangevuld. En moeten zowel bezoekers als personeel de auto op grotere
afstand parkeren of per fiets/te voet komen. We zetten de veel gestelde vragen en antwoorden hieronder alvast op een rij.
•

Wat zijn de openingstijden tijdens Koningsdag Maastricht?
Koningsdag Maastricht is een nationale feestdag en geldt als een zondag. De meeste winkeliers openen aanstaande
Koningsdag de deuren vanaf 10 uur ’s ochtends. Voor winkels op of aan de Koninklijke route gelden andere openingstij-

•

den.

Is mijn bedrijf wel goed bereikbaar tijdens Koningsdag Maastricht?
Winkels en horecaondernemingen zijn steeds te voet bereikbaar. Let er wel op dat voorraden tijdig zijn aangevuld (vóór

•

zondag 26 april, 11.00 uur). Kijk voor alle overige bereikbaarheidsinformatie op de website van Maastricht Bereikbaar.
Mag ik mijn bedrijfsruimte beschikbaar stellen aan pers/publiek/toeschouwers?

Dat mag. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Bijvoorbeeld als het gaat om het aantal personen dat veilig voor
•

een raam kan staan of Koningsdag Maastricht vanaf het balkon kan volgen.
Mag ik een/mijn terras opstellen?

Als je geen geldige terrasvergunning hebt mag dit niet. Heb je wel een vergunning? Dan bestaat de mogelijkheid dat je
•
•

het terras niet kunt opstellen. In dat geval nemen we tijdig contact met je op.
Mag ik etenswaren/alcohol verkopen langs de Koninklijke route?

Nee, dat mag niet. In de binnenstad van Maastricht geldt een algeheel ventverbod.
Ik wil in de middaguren een feest organiseren?

Leuk dat je Koningsdag Maastricht extra gezellig wilt maken! Let wel even op, want voor een evenement in de binnenstad heb je een vergunning nodig. De termijn voor een vergunningaanvraag (acht weken voor aanvang) is intussen echter afgelopen. Voor een kleinschalig evenement in een van de buitenwijken volstaat meestal een melding. Dien jouw
•

melding vier weken vóór aanvang in bij de gemeente Maastricht.

Ik wil een muziek- of zanggezelschap laten optreden voor mijn winkel/onderneming. 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 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.

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.

