Aan de bewoners/huurders/eigenaren van dit pand
Apeldoorn, januari 2020

Betreft: Verkeersmaatregelen op 31 januari i.v.m. Night Run

Geachte heer/mevrouw,
Voor het eerst wordt dit jaar als onderdeel van de Midwinter Marathon op vrijdag 31 januari de
Centraal Beheer Night Run gehouden. Start van deze loop is het Marktplein en de finish is in het
Stadhuis. De Night Run laat donker Apeldoorn van zijn mooiste kant zien. Een bijzonder leuke
familieloop (of wandeling) van 4 km kriskras door de binnenstad. Deelnemers lopen door
(verborgen) steegjes, pleinen en gebouwen met een feestelijke finish in het Stadhuis. Langs de
route treden artiesten op en zijn er acts te zien.
Het bestuur van de Midwinter Marathon informeert u, na overleg met de gemeente, met deze
brief over de verkeersmaatregelen die voor een goed en veilig verloop van dit evenement
noodzakelijk zijn. Op 31 januari worden diverse wegen en kruispunten voor bepaalde tijd voor
alle verkeer afgesloten of geldt een in- of uitrijverbod.
Route/wegafsluitingen op website
De route van de Night Run vindt u op www.midwintermarathon.nl onder ‘Bereikbaarheidwegafsluitingen’. Hier staat ook een kaartje waarop staat aangegeven welke wegen zijn
afgesloten en welke omleidingen er zijn (ook in tekst elders in deze brief aangegeven). Op dit
kaartje is in het geel het gebied gemarkeerd waarbinnen bewoners en bezoekers te maken
kunnen krijgen met verkeersmaatregelen die zijn getroffen om de lopers een veilige doorgang te
kunnen geven.
De volgende maatregelen zijn van kracht tussen 19:15 en 21:30 uur:
 Afsluiting verkeer: Rondom het gebied worden inrijd-verbodsborden geplaatst om het
gebied af te sluiten voor het verkeer *);
 Verkeersregelaars zullen het verkeer en bewoners begeleiden en informeren;
 Lopersbegeleiders geven aanwijzingen aan de lopers binnen het afgesloten
voetgangersgebied en in de gebouwen.
 Bussen: lijn 2 (door de Nieuwstraat en Vosselmanstraat) wordt omgeleid via de PWAlaan en Wilhelmina Druckerstraat, hierdoor zijn 4 bushaltes tijdelijk buiten dienst. De
halte Politiebureau aan de Vosselmanstraat blijft beschikbaar.
 Taxi: de taxistandplaats in de Nieuwstraat wordt een klein stukje verplaatst naar de
Vosselmanstraat, naast Coda;
 Parkeergarages blijven overal bereikbaar. Zo nodig assisteren verkeersregelaars en
lopersbegeleiders u bij het doorkruisen van de route, indien dit geen hinder oplevert
voor de lopers.
*) De volgende straten (in alfabetische volgorde) worden (deels) afgesloten:
Asselsestraat tussen Piet Heinstraat en Nieuwstraat; Beekpark; Deventerstraat tussen Hoofdstraat en
Kerklaan; Hoofdstraat tussen Paul Krugerstraat en Kanaalstraat-Hofstraat; Van Huutstraat; Librije;
Kapelstraat; Van Kinsbergenstraat; Korenstraat; Korte Nieuwstraat; Leienplein; Mariastraat;
Nieuwstraat tussen P-Oranjerie en Beekpark; Marktplein; Marktstraat; Paslaan; Piet Heinstraat;
Roggestraat; Raadhuisplein; Rustenburgstraat tussen Van Galenstraat en Mariastraat, De

Ruijterstraat tussen Van Galenstraat en Asselsestraat; Trompstraat; Vosselmanstraat tussen
Roggestraat en Nieuwstraat; Spijkerstraat.
De volgende straten hebben een belemmerde doorgang:
Cath. van Reesstraat en de Paul Krugerstraat (de uitgang via de Van Huutstraat is gestremd)
Auto’s parkeren buiten gebied
De lopers willen graag gebruik maken van de volle breedte van de weg. Wij verzoeken u
vriendelijk uw auto die avond niet langs het parcours te plaatsen maar in een van de
aangrenzende straten of op parkeerterreinen buiten het aangegeven gebied.
Contact
Wij begrijpen dat de verkeersmaatregelen voor u enig ongerief met zich meebrengen. Wij hopen
echter dat u dit sportief zult opvatten en dat u met ons kunt genieten van deze eerste Night
Run. De lopers zullen het waarderen als zij u op vrijdagavond langs het parcours aantreffen.
Meer informatie vindt u op www.midwintermarathon.nl (onder ‘Bereikbaarheidwegafsluitingen’). Hier staat ook alle informatie over de wegafzettingen, omleidingsroutes en de
routes van de lopers.
Indien u meer algemene vragen heeft, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Martie van
Ruiten, tel. 06-5760 6144 of via email coordinatie@midwintermarathon.nl.
Om het u als bewoner zo gemakkelijk mogelijk te maken het gebied in en uit te rijden, zullen wij
de verkeersregelaars voorzien van de juiste instructie.
Voor uw medewerking zeggen wij u, mede namens de 600 deelnemers, hartelijk dank.
Oproep
Wie aan een Night Run denkt ziet vrolijk uitgedoste lopers met verlichting voor zich. Wij roepen
bewoners en bedrijven langs het parcours op om hun woning/pand die avond feestelijk te
versieren met lampjes etc. Wilt u zelf met uw buren of met uw bedrijf of samenwerkende
bedrijven de lopers op een ludieke manier aanmoedigen, laat het ons even weten via
coordinatie@midwintermarathon.nl. Om de sfeer te verhogen kunt u bijvoorbeeld ook een
vuurkorf op uw perceel plaatsen en daar de lopers aanmoedigen.
Met sportieve groet,
Het bestuur van de Stichting Marathon Apeldoorn,
Namens hen,

Frans Mulderij, voorzitter

