AAN DE BEWONDERS VAN DIT PAND
GELEGEN OP HET PARCOURS VAN
WINGENE KOERS OP 5 SEPTEMBER 2018

Beste bewoner,
Op woensdag 5 september 2018 organiseert de Koninklijke Veloclub De Stoempers VZW Wingene Koers,
zoals de voorbije jaren een internationale wielerwedstrijd 1.12 voor Elite en Beloften.
Met deze bewonersbrief willen wij u informeren over de concrete verkeersmaatregelen i.v.m. deze
wielerwedstrijd. Wij streven ernaar om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en u zo min mogelijk
ongemak te bezorgen.
PROGRAMMA
12u.30: Voorstelling van de renners op startpodium in de Ruiseledesteenweg terrein Detavenier.
14u.00: Start Wingene koers in de Ruiseledesteenweg
17u.45: Einde wedstrijd – parcours wordt opengesteld voor alle verkeer (uitgezonderd de aankomstzone).
PARCOUR
16 RONDEN – 9.8km
Wingene Koers is vrij toegankelijk voor het publiek. Wij hopen dat u de wielrenners komt aanmoedigen.
Een plan van het parcours kunt u terugvinden op onze website www.wingenekoers.be
AANKOMST EN STARTZONE
Nieuw dit jaar is dat de start- en aankomstzone zich langs de Ruiseledesteenweg bevinden ter hoogte
van huis nr 5.
Langs de Ruiseledesteenweg, tussen de Tieltsteenweg en de Rokerstraat, zal een algemeen
parkeerverbod van kracht zijn. Tevens zal uw woning moeilijk bereikbaar zijn aangezien de rijbaan aan
beide zijden zal afgezet worden met nadar. Het plaatsen van de nadar en de opbouw van de
aankomstzone gaat van start vanaf 08u.00 op woensdag 5 september 2018. Gelieve hiermee rekening te
willen houden.

Voor de bewoners van het bedrijventerrein De Verrekijker:
Tot 13u.30 zal het bedrijventerrein toegankelijk zijn in beide richtingen.
Vanaf 13u.30 zal het verkeer komende van Zwevezele en Beernem de rijrichting van de renners moeten
volgen.
Het verkeer komende van Tielt kan op normale wijze het bedrijventerrein bereiken.
Voor het verlaten van het bedrijventerrein: Richting Zwevezele-Beernem zal dit via de normale weg
kunnen na de doortocht van de groen vlag .
Richting Tielt zal dit kunnen via Tieltsteenweg na de doortocht van de groene vlag en mits toelating van
de politie.
Bij deze verontschuldigen wij ons dan ook voor de kleine ongemakken die dag.

Op en rond het parcours mag geen ambulante handel gedreven worden, dit geldt ook voor drank- en
eetstandjes. Wie iets wil uitbaten dient hiervoor uitdrukkelijk (en bij politiereglement bepaald) toelating
te hebben van de organisator. Aanvragen kunnen via info@wingenekoers.be
De organisatoren en veiligheidsdiensten stellen alles in het werk om deze wedstrijd vlot en veilig te laten
verlopen. We hopen dan ook dat u de aanwijzingen van seingevers en politie opvolgt.
MEER INLICHTINGEN
Voor actuele informatie over Wingene Koers kunt u terecht op de website www.wingenekoers.be . Voor
het organiseren van deze wielerwedstrijd is door de gemeente Wingene een vergunning verleend. Voor
specifieke vragen omtrent de verkeersmaatregelen kunt u steeds terecht bij de Lokale politie Regio Tielt –
Wijkdienst Wingene
 (051)42 84 80. En op info@wingenekoers.be

Er zal die dag, van 08u.00 tot 19u.00, geen doorgang mogelijk zijn langs de Ruiseledesteenweg
tussen de Rokerstraat en de Tieltsteenweg met uitzondering voor de bewoners.
Wij bieden u nu al onze excuses aan voor de eventuele overlast als gevolg van de tijdelijke afsluitingen op
woensdag 5 september en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Ik zou het fijn vinden je persoonlijk te mogen verwelkomen in ons Kwaremont-koersdorp in de buurt
van de aankomst.
Met vriendelijke groet,
Geert Vanhullebusch
Secretaris Wingene Koers.
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