De Hoef Sportief 2 juli 2017: Informatie voor de bewoners van De Hoef.
Op 2 juli is het evenement De Hoef Sportief in De Hoef. Kijk op www.dehoefsportief.nl
Op een aantal momenten tijdens dit sportieve evenement zijn er speciale
verkeersmaatregelen. De organisatie vindt het belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent.
Daarom in deze flyer alles wat u moet weten.
Het parcours van De Hoef Sportief wordt zoveel mogelijk autovrij gehouden gedurende
de verschillende onderdelen van het evenement. Er gelden op dat moment andere
verkeersregels dan normaal en verkeersregelaars zorgen voor een goede en veilige
afhandeling van het verkeer. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht de aanwijzingen
van de verkeersregelaars op te volgen. Hierdoor kan ieders veiligheid zo goed mogelijk
gewaarborgd worden.
De verkeermaatregelen tijdens De Hoef Sportief
De verkeersmaatregelen gelden voor het gehele parcours Oostzijde vanaf de kerk ->
Oude Spoorbaan -> Westerlandweg -> Schatterkerkerweg -> Oostzijde tot aan de kerk.
Ook de Oostzijde vanaf de Hoofdweg kent speciale maatregelen tussen Hoofdweg en
Schattekerkerweg.
Het gehele parcours moet vrij zijn van voertuigen op de rijweg. Wilt u uw auto niet
parkeren langs het parcours op zondag 2juli tussen 7:30 en 16:00 uur.
Kerkbezoek
Vanaf ± 9.30 uur kunnen kerkgangers alleen parkeren achter de Strooppot
Eenrichtingsverkeer. van 9:00 tot en met 16.00 uur
Op het hele parcours geldt vanaf 9.00 uur eenrichtingsverkeer, verkeer in tegengestelde
richting is niet toegestaan.
De rijrichting is Strooppot-verkeerslicht-Oude
Spoorbaan-Westerlandweg-Schattekerkerweg-Oostzijde.
Tussen 11.00 uur en 14:00 tijdens het wielrennen:
Er is helemaal geen verkeer mogelijk op het parcours tijden het wielrennen.
Na 14:00 uur geldt weer de eenrichtingsverkeer regeling.
NB tijdens het wielrennen zijn loslopende honden zeer gevaarlijk! Graag ze even binnen
houden!
Tussen 14:00 en 16:00 tijdens het hardlopen wordt alleen bestemmingsverkeer
(gedoseerd) toegelaten. Het kan zijn dat u even moet wachten, zeker tijdens de
Kinderloop van 15:30u tot 16:00u
Voor doorgelaten verkeer geldt de eenrichtingsverkeerregeling en stapvoets rijden.
De organisatie van De Hoef Sportief hoopt op de medewerking van alle aanwonenden in
De Hoef en wens iedereen, deelnemers en toeschouwers, een sportieve en gezellige dag.
info@dehoefsportief.nl

