
 

 

 

 
 
Annemarie Penn-te Strake, burgemeester 
  
 
 
 

      

RETOURADRES POSTBUS 1992, 6201 BZ 

MAASTRICHT 

 

Aan de bewoner(s) van dit adres 

 

 

 

 

 

   BEZOEKADRES  

Mosae Forum 10 

6211 DW Maastricht 

 

POSTADRES 

Postbus 1992 

6201 BZ Maastricht 

 

ONDERWERP  DATUM    

Koninklijke route bekend  18 februari 2020    

E-MAILADRES  TELEFOONNUMMER     

Koningsdag2020@maastricht.nl   Gemeenteloket via 14-043     

Beste heer/mevrouw, 

 

Koning Willem-Alexander viert maandag 27 april zijn verjaardag in Maastricht. Samen met leden van zijn familie 
wandelt de Koning van 11.00 tot 13.00 uur door de binnenstad. Langs de route laten we met een verrassend en 
veelzijdig programma een beeld van onze kleurrijke regio en cultuur aan de Koninklijke Familie zien. Een beeld dat 
past bij het thema van Koningsdag 2020: ‘Leef Maastricht!’. 
 
Are you an English-speaking resident or entrepreneur? Check www.kingsdaymaastricht2020.com for an English 
language version of this letter. 
 
Koninklijke route  
Maandag 27 april komt de Koninklijke Familie om 11.00 uur aan op de Sint Servaasbrug. Vanaf de Sint Servaasbrug 
wandelt de Koninklijke Familie via de Vissersmaas en Het Bat richting Graanmarkt en Onze Lieve Vrouweplein. Via de 
Bredestraat lopen zij vervolgens naar het eindpunt op het Vrijthof.  
 
Wat betekent het Koninklijk bezoek voor u? 
Vanwege de voorbereidingen van Koningsdag op- en rond de route wordt een deel van de binnenstad afgesloten voor 
verkeer. Dat betekent dat u van zondag 26 april 11.00 uur tot maandag 27 april 19.00 uur rekening moet houden met 
verminderde bereikbaarheid door verkeer beperkende maatregelen. Dit houdt in dat: 

• verschillende straten rondom de route worden afgesloten voor verkeer (zie kaartje achterzijde); 

• binnen de afzettingen geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is (in- en uitrijden is niet mogelijk); 

• geen leveringen kunnen plaatsvinden binnen de afzettingen;  

• parkeerterreinen, -garages en -plekken binnen de afzettingen worden afgesloten en gemotoriseerde voertuigen 
tijdens de afzettingen niet kunnen worden verplaatst. 

Uiteraard blijft uw woning/bedrijf altijd bereikbaar voor hulpdiensten en/of (thuis)zorg. 
 
Contact 
Wilt u meer weten over de gevolgen van het Koninklijk bezoek voor u en uw medewerkers/bezoekers of wilt u iets 
organiseren, kijk dan op onze website. In maart wordt het programma bekendgemaakt daarna zullen wij u verder 
informeren. Heeft u voor die tijd dringende vragen neem dan contact met ons op.  
Bewoners: Niels Dauven, 06 15 00 84 78 - niels.dauven@maastricht.nl 
Horeca: Hanneke van den Bergh, 06 52 49 79 59 - hanneke.van.den.bergh@maastricht.nl 
Winkeliers: WimJan Doelman, 06 52 49 79 80 - wimjan.doelman@maastricht.nl 
  
Blijf op de hoogte! 
Ga voor actuele informatie naar www.koningsdagmaastricht2020.nl en meld u aan voor de ‘Leef Maastricht!’ 
nieuwsbrief. Of volg ons op www.facebook.com/koningsdagmaastricht of www.instagram.com/koningsdagmaastricht  
 
Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking. Samen gaan we er een geweldig feest van maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 



 
 
  

 

 
  

  
  
 
 
 

 

Bijlage: Koninklijke route en verkeersmaatregelen 
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