
Herten, 24 mei 2022 
 
 
Aan 
Omwonenden van het Julianaplein te Herten 
 
Roermond Proeft! is terug 
Met een plein vol mensen – jong en oud - en een fantastisch aanbod aan restaurants bleken de eerste 
2 edities van Roermond Proeft! een smakelijk festival voor het héle gezin. In 2020 en 2021 was het 
helaas niet mogelijk. Dit jaar zijn we terug met 2 dagen: op 3 en 4 juni 2022. Er wordt gezorgd voor 
entertainment voor de kinderen zodat de ouders onbezorgd kunnen genieten van het veelzijdige 
culinaire aanbod dat de regio te bieden heeft. Van goede wijnen met heerlijke Spaanse tapas tot een 
lekkere burger met een biertje. Met de opbrengst steunen we ook dit jaar 4 lokale goede doelen. 
 
Programma  
Vrijdag 3 juni 
8.00 uur   Start opbouwen 
10.00 uur  Standhouders richten standplaatsen in 
15.00 uur   Opening 
15.00 – 18.00 uur  Kidscorner open 
15.00 – 23.00 uur  Eten en drinken op het plein 
Zaterdag 4 juni 
10.00 uur  Standhouders starten voorbereidingen 
14.00 uur   Opening 
14.00 – 18.00 uur  Kidscorner open 
14.00 – 23.00 uur  Eten en drinken op het plein 
23.00 uur   Afterparty bij Aetcafé De Biecht 
Opruimen start direct na afloop en wordt op zondag afgerond. 
 
Verkeer en parkeren vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 
De organisatie is zich ervan bewust dat het organiseren van een evenement enige hinder kan 
veroorzaken. Wij doen er zo veel mogelijk aan om deze hinder tot een minimum te beperken. In 
verband met opbouwen van het evenement willen wij u dan ook verzoeken om geen auto’s meer te 
parkeren vanaf vrijdagochtend 3 juni 8.00 uur en het evenemententerrein vanaf dan vrij te houden. Wij 
danken u alvast voor uw medewerking. Er kan tijdelijk in de directe omgeving een parkeerplek gebruikt 
worden die dag. Daarnaast kan het verkeer niet over het Julianaplein, hiervoor zal voor een 
omleidingsroute worden gezorgd om de doorstroming te garanderen. Vanaf zondag 5 juni 2022 om 
10.00 uur is de weg weer vrij. 
 
Hoe kom ik tot aan mijn huis of zaak? 
Alle adressen blijven te voet toegankelijk gedurende het evenement. Rijwielen zijn alleen lopend voor 
aanwonenden mee te nemen over terrein. Met de auto zijn adressen direct gelegen aan het 
evenement niet bereikbaar. Mocht dit voor u problemen opleveren en wij hebben hier nog geen 
afspraak met u over gemaakt: neem dan zo spoedig mogelijk even contact op via onderstaande 
contactgegevens. Een calamiteitenroute voor hulpdiensten blijft overigens gegarandeerd. 
 
Dank voor uw medewerking 
De organisatie van Roermond Proeft hoopt op uw begrip en steun tijdens dit evenement. Wij hopen 
samen met u terug te kunnen gaan kijken op een mooi en onvergetelijk evenement voor Herten, voor 
Roermond en voor de goede doelen die worden gesteund met de opbrengst van dit evenement. 
 
Contact 
Voor meer informatie zie onze website www.roermondproeft.nl  
Vragen of opmerkingen kunt u bij ons achterlaten via info@roermondproeft.nl  
Voor vragen tijdens het evenement kunt u contact opnemen met Rick Nillesen, telnr. 06-55331656. 
 
Met bourgondische groet, 
 
 
 
 
 
Rick Nillesen 

Aan de omwonenden van 

Juliaplein te Herten 

BEWONERSBRIEF 

Stichting Evenementen RT74 

KVK: 12046779 

Verbonden aan de Ronde Tafel 74 

www.roermondproeft.nl  

info@roermondproeft.nl   
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