betreft: wegafsluitingen

Geachte bewoner,
Op vrijdag 8, 9 en 10 september a.s. vindt in en rondom Almere, Zeewolde en Lelystad de
CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM plaats. Deze informatiebrief is bedoeld om kort de
consequenties hiervan weer te geven voor bewoners van de rondom het fietsparcours, dat nagenoeg
gelijk is aan vorig jaar. U mag er op vertrouwen dat wij er alles aan zullen doen om de overlast voor u
zoveel mogelijk te beperken.
Voor u is vooral het fietsparcours op zaterdag 9 september van belang:
Datum
Zaterdag 9-9

Wedstrijd
onderdeel
Lange en
middenafstand
Triathlon

Starttijd
Fietsparcours
07:45u

Belangrijke onderdelen fietsparcours
•
•
•
•
•
•

Poortdreef (1-richtingsverkeer *)
Oostvaardersdijk (afgesloten / alleen
bestemmingsverkeer)
Ibisweg, Duikerweg, Dodaarsweg (1richtingsverkeer **)
Adelaarsweg, Bosruiterweg
(bestemmingsverkeer)
Flediteweg, Winkelweg, Priempad
(bestemmingsverkeer)
Gooimeerdijk-Oost (afgesloten)

Eindtijd
Fietsparcours
17:30u

*) Tegen het parcours in **) Met het parcours mee

Op onze website http://www.challenge-almere.com/courses en http://www.challengealmere.com/nl/wegafsluitingen-en-omleidingen/ vindt u gedetailleerde overzichtskaarten en een
complete beschrijving van het parcours met de exact gebruikte wegen.
Op zaterdag 9 september 2017 tussen ongeveer 07.45 uur en 17.30 uur zullen fietsers
(deelnemers), jury-motoren en volgauto’s de weg langs uw woning/bedrijf dan wel de toegangsweg
naar uw woning/bedrijf passeren. Langs het gehele parcours staan verkeersregelaars. Wij vragen u bij
het verlaten en betreden van uw woning/bedrijf met auto danwel bedrijfsmachine(s) voorzichtigheid in
acht te nemen. Wij proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken en rekenen op uw begrip
voor deze noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor onze deelnemers.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en hopen dat u net zoveel plezier aan dit evenement
beleeft als de deelnemers, de toeschouwers en de 700 vrijwilligers. Mochten er onverhoopt zaken zijn
waar u ons over wilt spreken, dan kunt u ons mailen op info@challenge-almere.com of bereiken via
telefoonnummer: 036-534 59 31.
Met vriendelijke en sportieve groet,
Namens de organisatie van de CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM,
Patrick Seinstra, voorzitter

Leg deze brief zichtbaar achter de ruit van uw voertuig
of laat hem zien aan de verkeersregelaar om aan te
tonen dat u bestemmingsverkeer bent.
Volg daarna de instructie van de verkeersregelaar op.

B

