
VERKEERSMAATREGELEN 

Van 23 t/m 25 augustus 2019 vindt het Dorpsfeest Markelo plaats op Kaasplein 
(Dorpsfeestplein) in Markelo. Daarnaast vindt er op zondag 25 augustus 2019 een 
optocht plaats.  

Voor de verkeersveiligheid gelden er tijdelijke verkeersmaatregelen. 

Afsluitingen & omleidingen  

• De volgende wegen worden gesloten verklaard voor alle bestuurders in beide
richtingen:

˗ van 19 t/m 26 augustus 2019 de T. van Amerongenstraat, voor zover 
gelegen tussen de Pr. Irenestraat en appartementencomplex De 
Swaen;  

˗ van 19 t/m 28 augustus 2019 het Pastoriepad gelegen tussen de 
Welkoop en ABZ Diervoeders richting supermarkt Dirk v/d Broek; 

˗ van 22 t/m maandag 26 augustus 2019 de Wiemerinkweg, voor zover 
gelegen tussen de T. van Amerongenstraat en de Loosboerstraat; 

˗ van vrijdag 23 augustus 2019 vanaf 14.00 uur t/m maandag 26 
augustus 2019 04.00 uur de Grotestraat vanaf nr. 9 tot aan de kruising 
Goorseweg/Prinses Irenestraat;  

˗ van vrijdag 23 augustus 2019 vanaf 14.00 uur tot maandag 26 
augustus 2019 04.00 uur Het Beaufortplein vanaf Het Stroaten richting 
het Beaufort;  

˗ Op vrijdag 23 augustus 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur de 
Grotestraat vanaf Frederiksen tot aan Het Wapen van Markelo; 

• Tijdens de optocht op zondag 25 augustus 2019 worden de volgende
wegen tussen 11.00 uur en 17.00 uur afgesloten voor alle bestuurders in
beide richtingen:

˗ De Holterweg, vanaf de rotonde tot aan de Tolweg; 
˗ De Koenderinkweg; 
˗ De Schoolstraat; 
˗ De Roosdomsweg, vanaf de Traasweg tot aan de Stationsstraat; 
˗ Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur zullen alle 4 invalswegen naar de kern 

Markelo worden afgesloten. 

Het (doorgaand) verkeer wordt in verband met het tijdelijk afsluiten van de 
dorpskern, omgeleid. De omleidingsroutes zijn met een 2 en 3 gemarkeerd. Klik hier 
voor de verkeerstekening. 



 
 
 
Parkeerverboden 
 

• Op 23 augustus 2019 vanaf 14.00 uur tot 26 augustus 2019 24.00 uur 
zal een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden van de:  

˗ Bergweg, vanaf Kerkplein tot aan de Zonneweg; 
˗ Zonneweg; 
˗ Kerkplein; 
˗ Pastoriepad. 

 
Tijdens de optocht op zondag 25 augustus 2019 van 10.00 uur tot 17.00 
uur wordt een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van de: 

˗ Tolweg; 
˗ Stationsweg, vanaf Koenderinksweg tot de Pr. Beatrixstraat; 
˗ Pr. Beatrixstraat; 
˗ Pr. Irenestraat;  
˗ Burg. Korthals Alteslaan;  
˗ Koekoekslaan, m.u.v. de pleintjes; 
˗ Grotestraat, vanaf T. van Amerongenstraat tot aan de Tolweg;  
˗ Stationsstraat, vanaf de Molenstraat tot aan de Pr. Beatrixstraat. 

 
• De Voordesdijk wordt op zondag 25 augustus 2019 van 11.00 uur tot 

17.00 uur (inrijden vanaf de Stationsweg) aangewezen als éénrichtingsweg.  
 
 
 




