
 

 
 
Elst, 1 juni 2019. 
 
 
Beste bewoners en ondernemers, 
 
 
Maandag 10 juni 2019 (2e Pinksterdag) organiseert het Centrum Management Elst (CME) in 
samenwerking met organisatiebureau Apeldoorn 2000 wederom de jaarlijkse braderie, genaamd Elst 
Op Stelten (EOS). Deze dag staan er meer dan 200 kramen, diverse attracties en muziekpodiums in 
het centrum van Elst. 
 
Uiteraard brengt dit een hoop organisatie en mogelijk ook overlast met zich mee. Wij vragen 
daarvoor uw begrip en medewerking. Met deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van de 
maatregelen die ten behoeve van het verkeer die dag gelden. 
 
De onderstaande straten zijn gedurende het evenement afgesloten voor verkeer. 
Ook geldt er vanaf 9 juni (zondag avond) 00.00 uur, een parkeerverbod in deze straten. 
 

- De gehele Dorpsstraat 
- De Oranje Nassaustraat (gedeelte tussen Dorpsstraat en Prinses Irenestraat) 
- De Halve Morgen 
- De Kleine Molenstraat (gedeelte tussen Dorpsstraat en Kostverloren) 
- De Smidsstraat 
- De Willemsstraat (gedeelte tussen Dorpsstraat en Smidsstraat) 
- De Valburgseweg tot aan de Zulpichhof  
- De Wagenmakersstraat vanaf de Dorpsstraat tot het Fort 
- De van Hogendorpstraat op de parkeervakken naast Elistha Staete 

 
Wij vragen u om hiermee rekening te houden en uw auto vanaf zondagavond 9 juni buiten de 
genoemde straten te parkeren. Brengt u hiervan alstublieft ook uw bezoek op de hoogte. 
In de bovengenoemde straten geldt een parkeerverbod en auto’s die toch in het genoemde gebied 
geparkeerd staan kunnen op kosten van de eigenaar worden afgesleept. Het parkeerverbod eindigt 
na de schoonmaak van het centrum, waarschijnlijk om 22.00 uur. 
 
Op het Europaplein zijn deze dag verder geen activiteiten, derhalve is het Europaplein op deze dag 
beschikbaar voor parkeren. Ook zijn de parkeerplaatsen op het land van Tap die dag beschikbaar. 
 
Algemene informatie kunt u vinden op onze site; www.elstopstelten.nl 
En voor vragen kunt u mailen naar: rikgerretsen@centrumelst.eu 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij, 
 
 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
Richard Snelders en Rik Gerretsen. 
Commissie Elst Op Stelten 
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