Aan de bewoners van dit adres,

Betreft: Wieler wedstrijd 21 mei 2016
Nieuw- en Sint Joosland, 19 april 2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij willen wij u informeren over onze wedstrijd op 21 mei 2016. Op die dag zal door ons comité een
wielerwedstrijd worden georganiseerd. Om 10.30 uur zal de dikke bandenrace voor plaatselijke jeugd. Daarna zullen
de wedstrijdcategorieën van de Jeugd starten en de laatsten zullen rond 17.30 uur finishen.
De route (voor de Jeugdwedstrijd)
De start en finish bevinden zich aan de Duinstraat. De dikkebandenrace zal de ronde
Duinstraat – De Ruyterstraat – Weststraat – Schuttestraat – Middelburgsestraat – Duinstraat
afleggen. Naar verwachting zal deze ronde van 10.30 uur tot ongeveer 11.30 uur worden gebruikt.
De wielerwedstrijd zal de ronde Duinstraat – Ruyterstraat – Tramstraat – Chittershillsingel – Weststraat –
Schuttestraat – Middelburgsestraat – Duinstraat afleggen. Naar
verwachting zal deze ronde van 11.30 uur tot ongeveer 17.30 uur worden gebruikt. Een overzicht van
beide routes zijn later in deze brief te zien.
Wat betekent dit voor u?
Voor u betekent dit dat een mooi wielerevenement voor uw deur plaats zal vinden. Om deze dag zo
veilig mogelijk te laten verlopen, zullen bovengenoemde straten een parkeerverbod gelden van 8.30 uur tot 18.00
uur.
Wij vragen u hier rekening mee te houden en eventueel uw auto in een andere straat te parkeren als u deze dag weg
moet. Mocht u deze dag andere afspraken hebben vragen wij of u rekening wil houden met onze wedstrijd.
De kern van Koudekerke is te bereiken via de N288 Rondweg Koudekerke en de
Middelburgsestraat/Vlissingsestraat/Beatrixlaan.
Wij doen onze uiterste best om de overlast voor u tot een minimum te beperken. Mocht u op
Voor hand, of op de dag zelf nog vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen via
0118 – 63 58 50 of 06 – 36 01 86 99. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook naar swk@sterze.nl.
Met vriendelijke sportgroeten
Namens het bestuur Wielercomité Koudekerke

Mariska Ridderbos
waarnemend voorzitter
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