Koningsdag 2019
Ook dit jaar zijn er in Wassenaar weer diverse activiteiten op Koningsdag. De
officiële opening op het Plein, de koffietafel, een kramenlint in de Langstraat
en een kindervrijmarkt op het marktterrein aan de Berkheistraat en
natuurlijk dit allemaal omlijst met muziek op diverse podia.
Kindervrijmarkt op het marktterrein
Op het marktterrein aan de Berkheistraat organiseert de Wassenaarse
Oranjevereniging de kindervrijmarkt voor de kinderen van hun leden. Wil je zeker zijn
van een plekje op de kindervrijmarkt? Meld je dan aan via de website van de
Wassenaarse Oranjevereniging www.wassenaarseoranjevereniging.nl.
Activiteiten in de Langstraat:
In de ochtend is er in de Langstraat tussen het Dorpsplein en de Bibliotheek de
welbekende koffietafel, waar iedereen van harte is uitgenodigd om gezamenlijk een
kopje koffie te drinken.
Muziek is er vanaf 12 uur op diverse plekken: in de Langstraat ter hoogte van de
Intertoys, op de Van Hogendorpstraat op het evenementenplein bij Luciano’s en Me
Gusta en op het Dorpsplein (Plein 14).
Let op: er zijn nauwelijks plekken in het winkelgebied voor de vrijmarkt, omdat veel
winkels open zijn.
Veiligheidsmaatregelen
Om de veiligheid voor de bezoekers aan het centrum te verbeteren, is - op advies van
de politie - gekozen voor een aantal maatregelen. Op sommige locaties worden naast de dranghekken – ook zandzakken (big bags) geplaatst en mobiele afzettingen
in de vorm van een bestelbus. Dit om het inrijden door auto’s in de straten te
voorkomen. Hulpdiensten kunnen natuurlijk de straten en woningen te allen tijde
bereiken. Het is daarom noodzakelijk dat er voor de parkeerplaatsen ter hoogte van
Berkheistraat nr. 1a tot en met 15 een parkeerverbod wordt ingesteld. Dan is het
gebied rondom het Plein bereikbaar als er een calamiteit is. De betreffende bewoners
worden hierover geïnformeerd.
Daarnaast wordt er streng gecontroleerd op het vrijhouden van doorgangen in de
winkelstraten, zodat hulpdiensten altijd toegang hebben tot het gebied.
Programma
Kijk voor voor verdere informatie en het programma over Koningsdag op
www.wassenaarseoranjevereniging.nl of in de Wassenaarse Krant.
Tot slot
We hopen dat u begrip heeft voor de veiligheidsmaatregelen en wensen u een mooie
en zonnige Koningsdag toe.

