Betreft: recreatieve jogging (loopwedstrijd) op zaterdag 6 oktober door uw
straat of buurt.

Beste mevrouw, mijnheer

U ontvangt deze brief omdat er op zaterdag 6 oktober 2016, vanaf 13u30 tot 16u30 een
loopwedstrijd door uw straat of door een aanpalende straat passeert. Dit veroorzaakt verkeershinder
omdat het parcours tijdens de wedstrijd verkeersvrij gehouden wordt.
Als u in volgende straten woont, passeert de wedstrijd door uw straat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galeistraat vanaf voetbalkantine (startzone) tot Langendijk
Langendijk vanaf Galeistraat tot Wolzakken
Wolzakken vanaf Langendijk tot pad voor woning nr. 20
Wolzakkenpad
Pastorijstraat
Berkenlei vanaf Kerkhoflei
Saffraanbergen vanaf nr 3 tot Leuvensebaan
Fietspad Leuvensebaan (richting Putte) vanaf Saffraanbergen tot Theodoor Van Den
Putteweg
Theodoor Van Den Putteweg
Kerkhoflei
Schrans
Langendijk vanaf Schrans tot Galeistraat
Paardenstraat vanaf Langendijk tot woning nummer 16

Als u in volgende straten woont, geeft uw straat uit op de route:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langendijk vanaf Schrieksesteenweg tot Galeistraat
Kaaslei
Wolzakken vanaf woning nr. 20 tot Leuvensebaan
A. Van Eyckdreef
Saffraanbergen
Kerkhoflei
Berkenlei
Pastorijstraat
Langendijk vanaf M. Van Der Borghtstraat tot Schrans

Als u op het parcours woont of in een straat ingesloten door het parcours, vragen wij u om de nodige
voorzorgen te nemen opdat het parcours tussen 13u30 en 16u30 verkeersvrij kan blijven. Als u uw
wagen nodig heeft binnen deze tijdspanne, plaats deze dan aub vooraf buiten het parcours. Verwittig
ook eventuele bezoekers die u verwacht.

Als u woont in een straat die uitgeeft op het parcours, gelieve dan uitsluitend langs de andere kant
uw straat in- of uit te rijden. Op onderstaande kaart kan u de situatie meer in detail bekijken.

Op onze website, www.geshaalopers.be, ziet u een meer gedetailleerde kaart. U vindt er ook een
tabel met de vermoedelijke passagetijden van de eerste en de laatste lopers op elk kilometerpunt.
Verder vindt u op de website alle informatie voor deelnemers, voor helpers en voor bewoners. U
vindt er ook de beslissingen van het gemeentebestuur over deze wedstrijd en over het verplicht
verkeersvrij houden van het parcours tijdens de wedstrijd.
Als u nog vragen heeft, kunt u ons bereiken via e-mail: info@geshaalopers.be .
De Geshaalopers danken u alvast voor uw begrip.

Sportieve groeten vanwege de:

