Beste bewoners van de Steegstraat-Swalmerstraat,
Op zondag 9 september a.s. zal het historisch centrum van Roermond een prachtig decor vormen voor de 7 e
historische optocht sinds 1982. Het thema is “Maria Theresia in pracht en praal”. De Historische Stoet wordt
gevormd door een 70-tal historische groepen, koetsen, reuzen en muziekgezelschappen.
Om 13.30 uur vertrekt de eerste groep vanaf de hoek Swalmerstraat-Markt en trekt vervolgens door de
volgende straten: Markt, Marktstraat, Neerstraat, Paredisstraat, Munsterplein, Christoffelstraat,
Kloosterwandplein, Joep Nicolasstraat, Kruisherenstraat, Hamstraat, Munsterplein, Munsterstraat,
Jezuïtenstraat, Swalmerstraat. Dit is het eindpunt en hier wordt de stoet ontbonden.
De laatste groep zal uiterlijk 16.00 uur aankomen. Na afloop zal op de verschillende pleinen van de Binnenstad
nog livemuziek ten gehore worden gebracht door deelnemende muziekgezelschappen. Voor de Historische
Stoet wordt géén entree geheven en alle winkels in de Binnenstad blijven op zondag 9 september tijdens de
Historische Stoet gewoon open.
Om de Historische Stoet mogelijk te maken zijn (beperkt) verkeersmaatregelen nodig. De gehele Singelring
blijft gewoon open voor alle verkeer. Vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur is de Steegstraat-Swalmerstraat
volledig afgesloten voor alle verkeer en alleen toegankelijk voor deelnemende groepen. Ook andere straten in
de Binnenstad worden gedurende de stoet voor verkeer afgesloten. Waar nodig zal het eenrichtingsverkeer
worden aangepast. Verkeersregelaars zullen op de diverse verkeerspunten het verkeer in goede banen leiden.
Routeschema, verkeersplan en informatie vindt u op onze site: www.historischestoetroermond.nl
Voor de Steegstraat en Swalmerstraat geldt op die zondag 9 september tussen 9.00 uur en 20.00 uur een
algeheel parkeerverbod. Wij verzoeken u vriendelijk uw auto vóór 9.00 uur te verplaatsen. Mocht u geen
locatie hebben voor het parkeren van uw auto, dan kunt u via onderstaand mailadres bij ons een speciale
parkeerkaart aanvragen. Op de parkeerplaats aan de achterzijde van het Ondernemershuis is (uitsluitend
voor buurtbewoners!) namelijk een (beperkte) vervangende parkeerfaciliteit beschikbaar. Met onze
parkeerkaart achter uw voorruit weten onze toezichthouders dat u buurtbewoner bent en met onze
toestemming op dit parkeerterrein staat.
Vanaf dit parkeerterrein kunt u via de uitrit aan de Wilhelminasingel het gebied gedurende die dag ook nog
met de auto verlaten, mocht u tussentijds weg moeten/willen. U moet er dan wel rekening mee houden dat
u daarna de parkeerplaats niet meer kunt bereiken tot uiterlijk 20.00 uur of zoveel eerder als mogelijk.
Wij streven naar een schitterend evenement waar Roermond trots op zal zijn, maar we willen tevens zorgen
voor optimale veiligheid en zo weinig mogelijk overlast. Voor vragen kunt u ons tót 9 september per mail
bereiken via secretaris@historischestoetroermond.nl. Mocht u óp 9 september nog vragen of klachten hebben,
dan kunt u die dag contact opnemen met Hein Jambroers 0651 574588 of Rolf Ratelband 0615 457300.
Wij hopen dat u in de gelegenheid bent het evenement bij te wonen en samen met de deelnemers aan de stoet
en de toeschouwers van het feest in de Binnenstad kunt meegenieten.
Namens het Bestuur van de Stichting Reuzenoptocht Roermond,
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