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Aan de bewoners

21 juli 2021
Tijdelijke verkeershinder wielerwedstrijd “Schaal Marcel Indekeu”

Beste bewoner,
Met deze brengen wij u ter kennis dat op woensdag 21 juli 2021, tussen 12u en 19u00, twee
wielerwedstrijden worden ingericht te Hulshout en Westerlo met vertrek en aankomst in het
Industriepark ter hoogte van het sportpark Joris Verhaegen.
Het traject van die wielerwedstrijden omvatten twee verschillende lussen die alle twee een parcours zijn
met enkelrichtingsverkeer. De verschillende lussen zijn:
LUS 1: Industriepark (HUL) - Kerkstraat ( HUL) – Peerdekerkhofstraat (HUL) – Paalsteenstraat
(HUL) – Grote Baan (HUL) – Vaartstraat (HUL) – Industriepark (HUL) (vanaf 12.00u to 14.00u).
LUS 2 : Industriepark (HUL) – Kerkstraat ( HUL) – Peerdekerkhofstraat (HUL) – Paalsteenstraat
(HUL) – Grote Baan (HUL) – Hulshoutsesteenweg (WES) – Heiweg (WES) – Gravin de
Merodestraat (WES) – Gevaertlaan (WES) – Heultjedorp (WES) Industrieweg (WES) –
Industriepark (HUL) (vanaf 14.45u tot 19u).
De verschillende gemeentebesturen hebben beslist om tijdens het verloop van de wedstrijd tussen 12u en
19u op gans het parcours enkelrichtingsverkeer in te voeren, dit voor de veiligheid van de renners. Als
u een verplaatsing dient te maken met uw wagen, dient u hiermee rekening te houden. Meerijden in de
rijrichting van de koers is toegestaan. Het is echter verboden je op het parcours te begeven tussen de
rode en de groene vlag. Volg voor een vlot verloop de aanwijzingen van de seingevers en de bevelen van
politie goed op; volg alsook de aangeduide omleidingen en de verkeersborden.
Geef dit ook mee aan mensen die van plan zijn bij u op bezoek te komen.
Op de omloop is tevens een parkeerverbod van toepassing.
Gelieve met deze tijdelijke verkeershinder rekening te houden.
Wij rekenen op uw begrip en sportieve medewerking.

Ereprijs Michel Dierckx & Joris Verhaegen 2021 – Nieuwelingen – 12.00 uur tot 14.00 uur

Schaal Marcel Indekeu 2021 - Elite z/c & Beloften 14.45uur tot 19.00uur

