Aan de bewoners van de huizen gelegen aan of binnen het parcours
Geachte heer en/of mevrouw,
Op zondag 14 april aanstaande wordt al weer voor de 72e keer de Ronde van Oud Gastel verreden.
Na 2 jaar een ander parcours te hebben gereden, keren we dit jaar terug naar ons oude vertrouwde parcours.
De start en finish is in de Dorpsstraat (bij de kruising met de Julianastraat) en gaat dan richting Markt,
Kerkstraat, bij het stoplicht linksaf over het fietspad naar en door het fietstunneltje. Vervolgens de Parallelweg Noord op naar de Meirstraat
en dan weer linksaf naar de Dorpsstraat.
Eén en ander betekent dus dat tussen 8.30 uur en 18.30 uur deze straten voor alle
verkeer afgesloten zullen zijn en dat er in bovenvermelde straten regelmatig een peloton
wielrenners voorbij komt. Dit jaar hebben we weer met de verkeersregelaars af kunnen
spreken dat tijdens de te verrijden ronden u met uw auto toch het parcours op en af kunt.
!! Er is 1 bemande oversteekplaats speciaal voor auto’s gemaakt bij de

Kolonel den Oudenstraat / ‘t Sluiske !!
DE REST IS AFGESLOTEN.
!! LET OP DE AANWIJZINGEN VAN DE VERKEERSREGELAARS !!
Om dit evenement zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om uw medewerking bij het volgende:
Wilt u uw huisdieren, zoals honden en/of katten, binnen houden.
Wilt u uw auto(’s) van het parcours verwijderen (voor straten zie hierboven en/of op de achterzijde).
!! Het kunnen obstakels zijn, maar denkt u ook aan beschadigingen enz. !!
Wij begrijpen dat afsluitingen een overlast kunnen betekenen, maar wij willen u desondanks langs deze weg toch om uw welwillende
medewerking vragen.
Bij voorbaat hiervoor onze hartelijke dank.
Wij hopen u op het parcours te mogen begroeten als toeschouwer en kijken uit naar een mooie ronde met goed weer.
Stichting Gastel Vooruit.

