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Brasschaat, postdatum

Wil u lid worden van een buurtinformatienetwerk (BIN)? Meer info op www.brasschaat.be of op 03 650 35 00.
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verkeersmaatregelen wielerwedstrijd zondag 11 september 2022

Beste buurtbewoner,
Naar aanleiding van de wielerwedstrijd op zondag 11 september 2022 worden er in de wijk Bethanie een
aantal verkeersmaatregelen genomen die vooral tussen 08.00u – 14.00u enige verkeershinder met zich
meebrengen. Er wordt een stilstand- en parkeerverbod ingesteld.

verkeersbord
E3 - stilstaan
en parkeren
verboden

verkeersbord C3 verboden richting
voor alle bestuurders

VERKEERSVRIJE STRATEN en STILSTAAN- &
PARKEERVERBOD
Op pagina 3 vind je een overzicht van alle straten waar er een
stilstaan- en parkeerverbod en/of verbod op verkeer wordt
ingesteld. De straten staan alfabetisch. Ook de periode
(van…tot…) wordt vermeld. Het verbod wordt langs beide zijden
van de straat ingesteld, indien niet anders vermeld.

Door dit parkeerverbod vragen we je om jouw voertuig tijdelijk elders te parkeren.
GESLOTEN PARCOURS (vanaf 10.00u tot +/- 14.00u)
De tijdrit wordt op een gesloten parcours gereden d.w.z. dat er geen ander verkeer
toegelaten wordt op de omloop tijdens deze wedstrijd.
Woon je langsheen het parcours? Dan kan je de woning verlaten met je voertuig in
de rijrichting van de wedstrijd. Ook het bereiken van de woning doe je telkens in
de rijrichting van de wedstrijd.

verkeersbord C1 Verboden richting
voor iedere
bestuurder

Zorg er eveneens voor dat je voorzichtig de openbare weg op gaat zodat je de
deelnemers niet in gevaar brengt. Het begin van de wedstrijd wordt voorafgegaan door een rode vlag, de
wedstrijd wordt afgesloten met een groene vlag.
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-2SIGNAALGEVERS
Naast de inzet van politie worden signaalgevers voorzien om het verkeer stil te leggen. Je bent verplicht
hun richtlijnen op te volgen. Negeer je deze richtlijnen, dan bega je een verkeersinbreuk. Een
signaalgever herken je aan de armband in de Belgische driekleur en het verkeersbordje C3.

OMLEIDING
In functie van de bereikbaarheid van Gunfire Museum, Perron Noord en Baseball Braves voorzien we
een omleidingsweg in beide rijrichtingen via Guyotdreef – Mishagen – Ploegsebaan. (zie pagina 4)

Voor meer informatie op zondag 11 september kan je terecht bij onze lokale politie,
pz.brasschaat.verkeer@police.belgium.eu of via T 03 650 35 06.
noot :
De verkeersmaatregelen die worden vermeld in deze bewonersbrief, worden steeds ter plaatse aangeduid met een
verkeersbord. Het is mogelijk dat verkeersmaatregelen wel worden aangeduid met een verkeersbord, maar dat deze
omwille van onvoorziene omstandigheden niet werden opgenomen in deze brief.

Met vriendelijke groeten

Ward Schevernels
Algemeen directeur

Philip Cools
Wnd burgemeester

VRAGEN OVER DE VERKEERSMAATREGELEN
pz.brasschaat@police.belgium.eu of 03 650 35 06
ALLE INFORMATIE OVER DE EVENEMENTEN
www.brasschaat.be

Werversbos tussen kruispunt Ploegsebaan en Klaverheide

Werversbos - geen toegang tot Dullingen richting Lage Kaart

Ploegsebaan tussen kruispunt Lage Kaart en Werversbos
rondpunt Lage Kaart met Klaverheide (doorgang wedstrijd tegen de rijrichting)

Ploegsebaan - geen toegang tot Werverbos en Ploegsebaan richting Bredabaan

Ploegsebaan - geen toegang tot Lage Kaart en Ploegsebaan richting Lichtvliegwezenlaan

Lage Kaart tussen Klaverheide en Ploegsebaan
Leemputweg - geen toegang tot Klaverheide

Klaverheide tussen Werversbos en Lage Kaart

Klaverheide - geen toegang tot Werverbos

Dullingen / Werverbos = IN én UIT voor binnengebied gesloten parcours (straten Bloemaard, Dullingen,
Leemputweg, de Prolistraat en Koloniestraat)

Dullingen - geen toegang tot Lage Kaart

de Prolistraat - geen toegang tot Klaverheide

Bloemaard - geen toegang tot Werverbos

Bethaniëlei - geen toegang tot Lage Kaart

(*) verkeersmaatregelen worden steeds ter plaatse aangeduid met het specifieke verkeersbord

VERKEERSMAATREGELEN Clubkampioenschap Brasschaatse
Wielerclubs - wijk Bethanie (zondag 11 september 2022)
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