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EVENEMENT: 
 

 

Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019 

 

Utrecht Centrum 

 

Amsterdamsestraatweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georganiseerd door:    Opdrachtgever: 

 

Marbo Promotions     Winkeliersvereniging 

3066 RC  Rotterdam    A’damsestraatweg 

www.marbo.nl 

info@marbo.nl 

010-2022511 



In dit mobiliteitsplan staat omschreven welke maatregelen er getroffen zullen worden om de 

verkeersstroom rondom de locatie van het evenement zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

 

In ons verkeersplan staat aangegeven dat, d.m.v. aandachtsborden (gele tekstborden), het 

verkeer de omleiding kan volgen om zijn route te vervolgen. 

 

Het evenemententerrein wordt afgesloten m.b.v. rood-wit geblokte wegafzettingen met 

daarop een C1 bord. 

Op de kop en staart van de Amsterdamsestraatweg zal ook een afsluiting zijn bemand door 

beroepsverkeersregelaars. Alle zijstraten zullen toegankelijk blijven voor hulpdiensten. 

 

Beroepsverkeersregelaars bemannen de wegafzettingen en attenderen bestuurders van 

voertuigen op het feit dat bij de hekken niet geparkeerd mag worden. 

Bovendien verstrekken zij informatie aan de bestuurders hoe het beste omgereden kan 

worden. 

 

Aan de kant van het Paardenveld zal de meeste aandacht komen te liggen. 

Op dit verkeerspunt is het meeste aanbod van voertuigen. 

 

Vanaf het Paardenveld kan het verkeer richting kiezen naar de Catharijnesingel of 

Weerdsingel Westzijde. Op dit verkeerspunt zal een verkeersregelaar worden ingezet. Dit is 

Post 1. 

Deze verkeersregelaar zal de gehele dag, vanaf 06.00 – 23.00 uur, het verkeer behulpzaam 

zijn en aangeven hoe men het beste zijn weg kan vervolgen. 

Er zal een VKR aanwezig zijn  t.h.v. de 1
e
 Daalsedijk. Deze VKR zal er vooral op toezien dat het 

verkeer hier begeleid kan oversteken. Dit is Post 2. 

Er zal een VKR aanwezig zijn t.h.v. de Acaciastraat en de Concordiastraat. Een 

verkeersregelaar zal het verkeer hier gedoseerd laten oversteken. Dit is Post 3. 

Er zal een VKR aanwezig zijn aan het einde van het evenemententerrein t.h.v. Marnixlaan. 

Hij zal het verkeer verwijzen naar parkeerplaatsen. Het verkeer kan zijn weg vervolgen over 

de Marnixlaan/St.Josephlaan/Amsterdamsestraatweg richting Julianapark. Dit is post 4. 

 

Alle verkeersregelaars zullen de instructie krijgen erop toe te zien dat wildparkeren niet is 

toegestaan. 

Het verzoek is aan Handhaving om zijn inzet hierop af te stemmen, zodat er toezicht en actie 

is op wildparkeren. 

 

Wat te doen in een noodsituatie/incident op het evenemententerrein? 

De persoon die een incident op het evenemententerrein constateert, zal dit als eerste aan 

de calamiteiten coördinator melden. Deze zal  verkeersregelaars, EHBO en 

sectormedewerkers instructies doorgeven hoe te handelen. 

Afhankelijk van de ernst van het incident zal men maatregelen nemen om het publiek naar 

een veilige plaats te dirigeren. 
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