Dé Verlichte Optocht
DE OUDSTE VERLICHTE OPTOCHT VAN NEDERLAND
MET MEER DAN 100.000 LICHTJES

Aan:

inwoners van Berghem (via lokale media)

Betreft: verkeersmaatregelen 26 februari 2017
Berghem, 1 februari 2017

Op zondag 26 februari 2017 staat het Knollenrijk opnieuw in de belangstelling vanwege de unieke verlichte
optocht die door de straten van Berghem trekt. Het thema is dit jaar: “Spellen en Speelgoed”. Naast ruim
duizend deelnemers worden er ook vele duizenden toeschouwers verwacht. Om alles in goede banen te
leiden is het noodzakelijk om, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, verkeersmaatregelen te treffen.

Optochtroute: De optocht trekt door de volgende straten: vanaf het Meester Gielenplein linksaf de
Kapelaan Kitselaarstraat in, op het einde linksaf de Sint Willibrordusstraat in, vervolgen via de Kerkstraat,
op de rotonde rechtsaf de Julianastraat in, vervolgen via de Burgemeester van Erpstraat, rechtsaf de
Irenelaan in, vervolgen via de Toxopeusstraat, rechtsaf de zuidelijke baan van de Wilhelminasingel op en
aan het einde terug naar het Meester Gielenplein.
Wegafsluitingen: Alle toegangswegen tot het centrum van het dorp worden vanaf 17.00 tot circa 23.00 uur
voor het plaatselijke en doorgaande verkeer afgesloten. Dat zijn de volgende wegen: Zevenbergseweg ter
hoogte van de Willandstraat, Osseweg ter hoogte van de Megensebaan, Broekstraat ter hoogte van de
Valendonkstraat en Burgemeester van Erpstraat ter hoogte van de Harenseweg. Doorgaand verkeer vanuit
Oss (N329) richting Herpen wordt omgeleid via de Hartog Hartogsingel, Zevenbergseweg, Landbouwlaan,
Hoessenboslaan en Burgemeester Van Erpstraat.
Parkeren bezoekers: Het verkeer vanaf de A50 en vanuit Oss (N329) wordt verwezen naar industrieterrein
Danenhoef en de Geer-Oost. Het verkeer vanuit Megen wordt verwezen naar het industrieterrein de GeerOost. Parkeren langs de Graafse/Megensebaan is niet toegestaan. Tevens geldt er een parkeerverbod in de
Broekstraat, Harenseweg en de Zevenbergseweg om doorstroming van het omgeleide verkeer te borgen.
Verder behoren de Osseweg en de Broekstraat geheel verkeersvrij te zijn om als ontsluitingsroute voor de
hulpdiensten te kunnen dienen.

Wij wensen u veel kijkplezier tijdens onze 35ste verlichte optocht en danken u hartelijk voor uw begrip!

Met vriendelijke groet,
Commissie Verlichte Optocht

Secretariaat Verlichte Optocht Berghem, verlichteoptocht@knollenrijk.nl
Werner Broers, Nelissenstraat 24, 5351 BS Berghem
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