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Geachte bewoner/ondernemer,
De voorbereidingen voor Kerst in de Vesting zijn in de laatste fase aangekomen. Wij verzoeken
u deze laatste brief goed door te lezen. Bij vragen graag contact opnemen met via
onderstaande contactgegevens.
Kerstbomen & strobalen
Wij merken dat er veel vraag is naar aankleding, daarom kunt u bij ons kerstbomen en
strobalen bestellen.
- Kerstboom (Nordmann)
€ 17,50 p.s.
- Strobaal
€ 3,50 p.s.
Wilt u iets bestellen? Dan graag onderstaande gegevens mailen vóór 4 december 2017 naar
info@kerstindevesting.nl:
Voor & Achternaam:
Adres:
E-mail:
Telefoonnummer:
Aantallen*:
* Graag duidelijk aangeven per soort (kerstboom en/of strobaal)

Activiteiten
Vanuit veel bewoners zijn activiteiten doorgegeven. Deze hebben wij in goede staat ontvangen.
Mocht u dit nog niet hebben doorgegeven dan horen wij dit graag zo snel mogelijk.
Bewoners/ondernemers kunnen activiteiten opzetten in eigen tuin/woning/stoep, maar
activiteiten die hier buiten vallen hebben toestemming nodig van de organisatie. Indien de
activiteiten niet bekend zijn is er een mogelijkheid dat de activiteiten verwijderd moeten
worden dit i.v.m. het parcours van de markt.
Markt
Naar aanleiding van de succesvolle spreiding in de binnenstad in 2016 is er weer gekozen om
de marktkramen in de volgende straten te plaatsen: Zuiderkerkstraat, Van Kinsbergenstraat,
Noorderkerkstraat, Ellestraat, Smedestraat, Bloemstraat, Bas Backerlaan.
Parkeren
Voor bovenstaande straten geldt een parkeerverbod in de parkeervakken vanaf donderdag 6
december 18.00 uur tot zondag 10 december 8.00 uur. Voor de vergunninghouders zijn er
op verschillende parkeerplaatsen die u kunt gebruiken:
- Parkeerplaats Feitenhof
- Parkeerplaats Molenstraat
- Parkeerplaats oude school aan de Basbackerlaan
- Jos Lussenburgplein
- Schootsveld
Er is op het Schootsveld een vak gereserveerd voor bewoners. Gelieve dit vak alleen gebruiken
tijdens parkeerverbodtijden of als andere parkeerplaatsen geen ruimte meer hebben. Op deze
manier is er voldoende ruimte voor bewoners die mobiel moeten blijven met de auto.
De vesting van Elburg zal vrijdag van 08.00 t/m 23.00 uur en zaterdag van 11.00 t/m
22.00 uur volledig afgesloten zijn voor voertuigen (uitgezonderd hulpdiensten).

Telefoonnummers
Vorig jaar is er gewerkt met een Whatsapp groep. Bijvoorbeeld bij calamiteiten en/of extreme
weersomstandigheden is er op deze manier een directe en snelle lijn. Wij willen dit voor deze
editie wederom gebruiken. De bij ons bekende telefoonnummers zullen wij in deze groep
toevoegen. Mocht u ook deel willen uitmaken van deze Whatsapp groep mail dan uw mobiele
telefoonnummer naar logistiek@kerstindevesting.nl.
Veiligheidsvoorschriften
De Gemeente heeft inmiddels vergunning verleend voor Kerst in de Vesting. Daar horen een
aantal veiligheidsvoorschriften bij. Zo is het belangrijk dat er geen objecten op de weg
geplaatst worden, of bestaande activiteiten zonder overleg meer ruimte in beslag nemen. Ook
moet er te allen tijde de aankleding boven de 4.20 meter hangen en moet er een breedte van
5 meter vrij zijn op doorgaande routes. De hulpdiensten zullen hier alert op zijn en moeten
ingrijpen als routes gevaarlijk zijn of geblokkeerd worden.
Alle veiligheidsvoorschriften (o.a. licht alcoholische dranken, brandkranen, etc.) zijn te lezen
op www.kerstindevesting.nl/bewoners.
Kantoor Kerst in de Vesting
Kantoor Kerst in de Vesting is iedere woensdag tussen 13.00 – 17.30 en 18.30 – 20.00 uur
geopend aan de Beekstraat 53. Hier kunt u als bewoner en ondernemer van de Vesting Elburg
uw polsbandjes ophalen. Het aantal bandjes dat u ontvangt is het aantal bewoners per
huishouden + 2 polsbandjes. Ook kunt u hier terecht voor al uw vragen.
Locatie & openingstijden
Locatie:
Beekstraat 53
Openingsdagen:
iedere woensdag
* woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 december
Openingstijden:
tussen 13.00 – 17.30 en 18.30 – 20.00
* Op 6, 7 en 8 december is het kantoor Kerst in de Vesting gevestigd aan de Beekstraat 57.

Algemene zaken
- Graag roepen wij alle bewoners/ondernemers op om vooral in alle woningen/etalages
verlichting aan te zetten. Dit om de vesting nóg meer sfeer te geven.
- Een oproep aan alle bewoners om het straatbeeld van “Elburg anno 1900” in ere te
houden. Vooral fietsen, brommers en scooters buitent beeld.
- Het productiekantoor zal vanaf woensdag 6 december verhuizen naar Beekstraat 57
indien u vragen heeft is het productie kantoor bereikbaar via: 038-4532660
- De huisregels van het evenement zijn te lezen op de website.
- Indien u nog vragen heeft over de plaatsing van de kramen, parkeren, neemt u dan
contact op met logistiek@kerstindevesting.nl.
- Mocht u na het lezen van deze brief nog een activiteit willen aanmelden, doe dit dan
via www.kerstindevesting.nl/bewoners daar vindt u een formulier die u kunt invullen.
We wensen iedereen heel veel succes met de laatste voorbereidingen en hopen op 2 dagen
mooi weer!
Met vriendelijk groet,
Team Kerst in de Vesting
038-4532660
info@kerstindevesting.nl

