Aan de bewoners van dit adres

Wageningen, (datum)

Geachte mevrouw, mijnheer,
Door de coronacrisis herdenken en vieren we op 4 en 5 mei ook dit jaar met name digitaal en zijn er helaas geen
publieksevenementen mogelijk op deze dagen. Toch kunnen en willen we 4 en 5 mei niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Al 76 jaar leeft Nederland in vrede en vrijheid en lijkt dat bijna vanzelfsprekend. We eren de laatste generatie bevrijders
en overlevenden, onze rechtstreekste ogen en oren naar het verleden. Een geheugen dat in de komende decennia zal
verdwijnen. Hoe maken we het verhaal van Wageningen, het verhaal van vrijheid toekomstbestending? Ook zonder de
directe getuigenissen: wie zijn de nieuwe verschilmakers?
Op 4 en 5 mei worden op het 5 Mei plein (rondom Hotel de Wereld) en aan de Generaal Foulkesweg (bij het Nationale
Vrijheidsvuurmonument) speciale TV-uitzendingen rondom dit thema gemaakt. Uiteraard volgen we altijd de geldende
coronamaatregelen, daarom zijn deze uitzendingen helaas niet toegankelijk voor publiek. Deze beelden worden
uitgezonden via TV (Omroep Gelderland en NOS) én de livestream Wageningen45 LIVE via wageningen45.nl.
Om deze opnames volgens de coronamaatregelen veilig te kunnen laten plaatsvinden, moeten we een gebied afzetten,
net zoals vorig jaar. Op de plattegrond ziet u dit gebied. Het 5 Mei plein wordt vanaf vier kanten dichtgezet en is niet
toegankelijk voor publiek.
Bewoners die hun wooningang binnen het afgezette gebied hebben (blauwe zone), ontvangen te zijner tijd een speciale
bewonerspas en kunnen vrij bewegen over het terrein. Alleen tijdens de live-uitzendingen van de NOS en Omroep
Gelderland (zie programma) geldt hierop een uitzondering; dan is de toegang tijdelijk gesloten.
Bewoners in de roze zone kunnen op vertoon van deze brief altijd hun woning bereiken.
Toelichting op plattegrond





In de blauwe sector is geen verkeer- & parkeermogelijkheid van 3 mei 09.00 uur tot 5 mei 20.00 uur.
In de roze sector aan de Veerstraat worden vanaf 4 mei om 16.30 uur tot en met 5 mei 20.00 uur tussen de
nummers 26 tot 38 TV-regiewagens (vrachtwagens) geparkeerd. Het parkeer terrein aan het Kerkhofpad blijft
via de verkeersregelaar wel bereikbaar.
In de Roze sector aan de Generaal Foulkesweg is binnen de gestelde tijden geen verkeer mogelijk. Wel zijn de
parkeerhavens en bedrijven via de verkeersregelaar bereikbaar.

De gezeilde afzetting is zoveel mogelijk naar achter geplaatst zodat de stoepen en daarmee de woningen zoveel
mogelijk bereikbaar zijn. Dit om overlast voor de buurt zoveel mogelijk te voorkomen. Crew en (hotel)gasten parkeren op
Irene Brigadeplein, via de Generaal Foulkesweg bereikbaar. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met Loket Ruimte van de gemeente loketruimte@wageningen.nl, tel.nr. 0317-492911.
Via Wageningen45.nl blijft u op de hoogte van het laatste nieuws én volgt u de herdenking en viering in het
liveprogramma Wageningen45 LIVE. #MaakHetVerschil
We proberen het ongemak zo minimaal mogelijk te maken. Maar vragen ook uw begrip om de belangrijke herdenking en
viering op deze manier tóch doorgang te laten vinden. Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,

G.J.M. van Rumund,
burgemeester van Wageningen

Postbus 1
6700 AA Wageningen
Bezoekadres: Niemeijerstraat 1

drs. A.S.F. van Asseldonk
voorzitter Wageningen45

T: 0317 492522
I : www.wageningen45.nl
E: 4en5mei@wageningen.nl

IBAN: NL74RABO0141585064
KVK: 410 53 716
BTW: NL806471153B01

Bijlage: kaart

Legenda:

O Verboden in te rijden bord
Roze zone

= afgesloten voor verkeer tussen 4 mei 17.00 – 01.00 uur en
5 mei tussen 09.00 – 18.00 uur.
 Parkeren in parkeervakken op de Generaal Foulkesweg blijft mogelijk via de
parkeerregelaars.
 Op de Veerstraat tussen de huisnummers 26 tot 38 worden TV-regiewagens
(vrachtwagens) geparkeerd. Het Kerkhofpad blijft via de verkeersregelaars wel
bereikbaar.

Blauwe zone

= afgesloten voor alle verkeer tussen 3 mei vanaf 09.00 uur t/m 5 mei 20.00 uur.
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