Mazenzele, 01/07/2016

Wielerclub ‘De Sportvrienden’ Mazenzele
Dorp 13 - 1745 Mazenzele (lokaal)
www.sportvriendenmazenzele.be
sportvriendenmazenzele@gmail.com

Betreft: organisatie wielerwedstrijd

Beste dorpsgenoot, bewoner,
Donderdag 21 juli organiseert onze wielerclub ‘De Sportvrienden’ Mazenzele het Kampioenschap
van Vlaanderen voor aspiranten. Jonge rennertjes zullen die dag het beste van zichzelf geven om
kampioen te worden in hun reeks. Een evenement met dergelijk grote nationale uitstraling en van
die orde kan natuurlijk wat hinder met zich meebrengen. Daarom opteren wij voor een duidelijke
communicatie naar jullie toe.
Om de veiligheid van de renners te garanderen zal er die dag op politiebevel geen gemotoriseerd
verkeer mogelijk zijn op het gesloten parcours. Bijgevolg willen wij vragen om uw wagen of motor
buiten de omloop te parkeren indien u die dag weg moet. Enkel de officiële wagens van de
organisatie en de hulpdiensten zullen op het parcours worden toegelaten. De politie kan verbaliseren
indien de regels niet worden nageleefd. Een omleidingsroute zal door de politie worden ingesteld.
Wij beseffen dat dit niet zo fijn is, maar rekenen toch op enig begrip. We willen wijzen op de
veiligheid die voor deze jonge renners en rensters prioritair is. Op bijgevoegd plan (achterzijde) kan u
het parcours bekijken. In functie daarvan kan u zich op 21 juli aanpassen indien nodig.
Indien jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren of iemand van de organisatie
aan te spreken. Wij willen jullie tot slot al op voorhand bedanken om er samen met ons een sportief
feest van te maken. Iedereen is natuurlijk van harte welkom! De entree is volledig gratis. Start en
aankomst op de Dries in hartje Mazenzele. Supporters op post!
Met vriendelijke groeten,

Willy Robijns

Aaron De Coninck

Voorzitter

Communicatieverantwoordelijke

Parcours: Dries - Dorp - Steenweg - Vossestraat - Sultveld
De Steenweg (gewestweg N47) zal langs de zijde komende uit Asse richting Opwijk worden afgesloten. Gelieve de omleiding
ingesteld door de hulpdiensten strikt te volgen. Dank.

