
Geachte bewoner, 

 

 

Van dinsdag 27 augustus tot en met zondag 1 september 2019 worden op de Groenmarkt en Varkenmarkt in de binnenstad van  

Gorinchem het jaarlijkse Zomerfeest gehouden. Achter de schermen zijn Stichting Zomerfeest Gorinchem en Stichting  

Zomerfeesten Varkenmarkt in overleg met de gemeente en de hulpdiensten al maanden druk bezig met alle voorbereidingen. 

Om de week goed te laten verlopen, is het onvermijdelijk dat een aantal verkeers- en veiligheidsmaatregelen genomen moet 

worden. Uiteraard doen we er alles aan om overlast zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk te voorkomen. In deze brief 

zetten we voor u een aantal zaken die spelen vóór, tijdens en na het Zomerfeest op een rij.  

Tijden van het Zomerfeest 

In het tijdsschema kunt u per dag zien hoe laat de feesten  

beginnen en eindigen. Voor meer informatie over het programma 

kunt u kijken op www.dezomerfeesten.nl of www.zomerfeest.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle geluidsniveaus 

Stichting Zomerfeest Gorinchem en Stichting Zomerfeesten  

Varkenmarkt zijn verplicht de geluidsniveaus te (laten) controleren 

(in dB(A) én dB(C)). In opdracht van de gemeente voert ook de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid elke avond meerdere  

controles uit.  

 

Toegankelijkheid binnenstad  

Van dinsdag 27 augustus tot en met zaterdag 31 augustus is de 

gehele binnenstad tot 19:00 uur bereikbaar voor (gemotoriseerd) 

verkeer. Daarna worden de volgende straten afgesloten:  

• Zusterhuis (en daarmee dus ook Groenmarkt, Grote Markt 
en Molenstraat) 

• Krijtstraat 

• Gasthuisgang 

• Tinnegietersteeg 

• Pompstraat, ter hoogte van parkeergarage Kazerneplein 
 

 

 

 
Zie meer informatie op de achterzijde 

 
 

De afsluitingen gelden op onderstaande tijden: 

• doordeweeks van 19:00 tot 01:00 uur  

• vrijdagavond van 19:00 tot 02:00 uur  

• zaterdagavond van 19:00 tot 02:30 uur 
 

De BOA’s/toezichthouders van de gemeente stellen dagelijks de  

verkeersmaatregelen in en zorgen ook dat ze dagelijks worden  

beëindigd. 

Aangepaste rijrichting 

In verband met de veiligheid van bezoekers wordt de recent  

ingestelde nieuwe rijrichting voor Boerenstraat, Krabsteeg en 

Tolsteeg gedurende de Zomerfeesten tijdelijk weer omgedraaid. 

Dit gebeurt doordeweeks van 19:00 uur tot 01:00 uur, vrijdag van 

19:00 uur tot 02:00 uur en zaterdag van 19:00 tot 02:30 uur. U 

kunt via deze straten de binnenstad verlaten. Na het Zomerfeest 

geldt weer de huidige regeling. De aangepaste rijrichting en de 

wegafsluitingen hebben geen invloed op de dienstregeling van 

Qbuzz. 

Extra afsluiting op woensdagavond  

Op woensdagavond 28 augustus vindt de traditionele  

lampionnenoptocht plaats. Deze optocht vertrekt om ongeveer 

22:15 uur vanaf de Grote Markt en eindigt op Buiten de  

Waterpoort. De tocht wordt daar afgesloten met een grote  

vuurwerkshow.  In verband met de veiligheid tijdens de optocht 

wordt deze dag de Tolsteeg en de Peterbrug van 22:00 uur tot 

23:00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

Binnenstad blijft bereikbaar voor hulpdiensten 

In geval van calamiteiten kunnen hulpdiensten te allen tijde langs 

de wegafzettingen. Spoedeisende hulp is gegarandeerd en de  

ziekenhuizen zijn bereikbaar. Krijgt u zorg aan huis en is uw  

woning door verkeersaanpassingen na 19.00 uur lastig of niet  

bereikbaar? Overleg met uw zorgverlener of tijdens de  

Zomerfeesten een huisbezoek/afspraak voor 19.00 uur mogelijk is. 

Als u zorg aan huis niet kunt plannen voor de genoemde  

tijdstippen, kunt u of kan uw zorgverlener voorafgaand aan of  

tijdens de Zomerfeesten contact opnemen met Wielders Security 

via 06 28246215.  

Op vertoon van de doorrijkaart die u bij deze brief  

ontvangt, is de Pompstraat voor u als bewoner toeganke-

lijk. Vriendelijk verzoek om de doorrijkaart achter de voor-

ruit van uw auto te plaatsen. Extra doorrijkaarten zijn  

verkrijgbaar bij de receptie op het gemeentehuis. 

http://www.dezomerfeesten.nl
http://www.zomerfeest.nl


Woont u op de Groenmarkt of het Zusterhuis?  

Uw straat maakt onderdeel uit van het evenemententerrein en is 

tijdens de Zomerfeesten niet bereikbaar voor gemotoriseerd  

verkeer. Voorafgaand aan de Zomerfeesten ontvangt u van  

Stichting Zomerfeest Gorinchem een bewonerspas Deze zal op 

maandag 26 augustus bij u worden langsgebracht. Bent u niet 

thuis? Dan kunt u vanaf dinsdag 27 augustus deze afhalen bij de  

speciale ingang zoals hieronder benoemd. Op vertoon hiervan 

krijgt u toegang tot het evenemententerrein en uw woning. De 

speciale ingang voor bewoners van de Groenmarkt bevindt zich 

aan het Zusterhuis, ter hoogte van de St. Janstoren.  Woont u aan 

de Tinnegietersteeg of de Gasthuisgang dan heeft u via de  

Gasthuisstraat toegang tot uw woning. U kunt zich bij de  

beveiligers/medewerkers van Stichting Zomerfeest Gorinchem op 

de Gasthuisstraat melden, zij begeleiden u naar uw woning. 

Op- en afbouwen Groenmarkt 

Het opbouwen van de toegangspoorten start op donderdag 22 

augustus. Hierdoor zal de rijbaan Achter de Kerk van donderdag 

tot en met zondag 25 augustus tijdelijk verlegd worden. De  

opbouw van het podium en verder op de Groenmarkt start op  

zondag 25 augustus om ongeveer 13:00 uur. De afbouw start op 

zondagmiddag 1 september om ongeveer 15:30 uur na het laatste 

optreden. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting op  

maandag 2 september om 18:00 uur afgerond.  

Woont u op de Varkenmarkt? 

Voorafgaand aan de Zomerfeesten ontvangt u van Stichting  

Zomerfeesten Varkenmarkt een polssbandje. Op vertoon hiervan 

krijgt u toegang tot het evenemententerrein en uw woning.  

De speciale ingang voor bewoners van de Varkenmarkt bevindt 

zich aan de kruising Haarstraat/Varkensteeg. 

Op- en afbouwen Varkenmarkt 

Op dinsdag 20 augustus worden op de Varkenmarkt het podium 

en overige bouwwerken neergezet.  Op maandag 26 augustus 

worden onder andere de drankuitgiftepunten, evenementenhek-

ken, toiletvoorzieningen, kassa-units en aggregaten geplaatst. Op 

zondag 1 september start de afbouw om ongeveer 19:00 uur,  

uitlopend naar maandag 2 september. Op woensdag 4 september 

worden de tenten en het podium afgebroken.  

Extra lichtkranten en informatieborden in de binnenstad  

We willen de veiligheid garanderen en voorkomen dat het te druk 

wordt in de binnenstad. Daarom worden tijdelijk extra lichtkranten 

en informatieborden geplaatst van donderdag 22 augustus tot en 

met dinsdag 3 september. Deze systemen ondersteunen de  

hulpdiensten en informeren inwoners en bezoekers of het te druk 

is/wordt op een bepaalde plaats. Als de locaties meer bezoekers 

trekken dan gewenst en/of mogelijk is, sluit de organisatie de  

toegang tot het betreffende terrein tijdig af. Via de lichtkranten, 

informatieborden en via sociale media worden bezoekers en  

inwoners hierover geïnformeerd.   

Parkeren op Groenmarkt en bij Zusterhuis niet mogelijk 

Vanaf zondag 25 augustus 12:00 uur tot en met maandag 2  

september 20:00 uur is het niet mogelijk om op de Groenmarkt te 

parkeren. Ook het parkeerterrein aan het Zusterhuis, naast de St. 

Janstoren komt gedurende deze periode te vervallen.  

Parkeren voor mindervaliden  

Van de acht parkeerplaatsen voor mindervaliden worden er vier 

verplaatst naar de Struisvogelstraat. Dat zijn de eerste vier  

parkeerplaatsen vanaf de Hoge Torenstraat. De twee  

parkeerplaatsen voor mindervaliden voor Vijfzinnen, Haarstraat 64, 

komen tijdens de Zomerfeesten te vervallen. In de Katerstraat  

worden twee plekken gereserveerd als parkeerplaatsen voor  

mindervaliden. De overige parkeerplaatsen zijn niet voor bewoners 

te gebruiken. Deze plaatsen zijn voor de politie gereserveerd.  

Taxistandplaats 

Taxistandplaatsen zijn dit jaar te vinden ter hoogte van  

Boerenstraat/Hoge Torenstraat. 

Stallen van fietsen 

Verkeerd geplaatste fietsen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties 

op aan- en afvoerroutes van hulpdiensten en bezoekers. Op de 

belangrijkste toevoerwegen voor voetgangers zijn daarom extra 

maatregelen van kracht om te voorkomen dat op deze routes  

fietsen worden geplaatst. De gemeente (BOA’s/toezichthouders) 

handhaaft hierop. Fietsen die op gevaarlijke plaatsen zijn ge-

plaatst, worden verwijderd. Net als voorgaande jaren worden die 

fietsen verplaatst naar de Kweeklust. Er worden gratis alternatieve 

fietsenstallingen aangeboden. De onlangs geopende gratis  

bewaakte fietsenstalling is tijdens de Zomerfeesten gesloten en 

doet dienst als stroompunt.  

Toiletvoorzieningen 

Om overlast door wildplassers zo veel mogelijk te beperken,  

worden ook dit jaar in de buitenruimte extra toiletvoorzieningen 

geplaatst aan de Smakheul, Krijtstraat, Arkelstraat en bij het  

station.  

Vragen  

Wilt u meer gedetailleerde informatie? Kijkt u dan eerst op de 

websites van de organisaties. U vindt daar naast het volledige  

programma veel praktische informatie en veel gestelde vragen en 

antwoorden. Heeft u desondanks nog vragen? We staan u graag 

te woord! 

 

 

 

 

 

We kijken uit naar een fantastische week en hopen u te mogen begroeten op een van de pleinen!  

 

Ard Blom          Marco Uijterlinde 

Voorzitter Stichting Zomerfeest Gorinchem    Voorzitter Stichting De Zomerfeesten  

(Groenmarkt)        Varkenmarkt 
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