Uitnodiging informatiebijeenkomst
aanwonenden parcours Stadstriathlon Weert
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Dinsdag 17 mei a.s.
18:30 uur
Theater de Huiskamer
Wilhelminasingel 10B - 6001 GT Weert

Aan:

De bewoners van dit pand.

Betreft:

Stadstriathlon 10, 11 en 12 juni 2016

Weert, 2016

Geachte bewoner(s),
Zoals u wellicht heeft vernomen zal in Weert op 10, 11 en 12 juni de 7e editie van de Stadstriathlon Weert
plaatsvinden. Vrijdagmiddag nemen Weerter scholieren deel aan een run-bike-run wedstrijd. Op zaterdag
11 juni en zondag 12 juni zullen om 09:30 uur de eerste deelnemers starten.
Om een dergelijk evenement te organiseren dienen er verkeersmaatregelen genomen te worden. Voor u
als aanwonende van het parcours is het mogelijk dat u hiervan enige hinder zult ondervinden.
De verwachting is dat op zaterdag 11 juni om 20:00 uur de laatste deelnemer van de bedrijvencompetitie
de finish zal passeren en op zondag 12 juni om 18:30 uur de laatste deelnemer de finish zal passeren.
Het fietsparcours is op zondag al eerder vrij, en wel om 18:00 uur.
Hierboven genoemde zal tevens kenbaar gemaakt worden in het huis-aan-huisblad, waarin de gemeente
de afgegeven vergunningen en de te nemen verkeersmaatregelen publiceert.
Het complete parcours wordt beveiligd met behulp van vrijwilligers. We zouden het bijzonder op prijs
stellen als u de aanwijzingen van deze vrijwilligers zo goed mogelijk wilt opvolgen. Uiteraard zien wij u het
liefst terug als toeschouwer of wellicht zelfs als deelnemer of vrijwilliger tijdens ons evenement.
Wij hopen op uw begrip en medewerking, zodat het voor vrijwilligers, toeschouwers en deelnemers een
onvergetelijk evenement wordt.
Heeft u nog vragen of behoefte aan uitgebreide informatie neemt u dan gerust contact met ons op of kom
naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 17 mei om 18:30 uur in Theater de Huiskamer.
Nadere info is te vinden op www.stadstriathlonweert.nl
Graag tot ziens op onze informatiebijeenkomst of in het weekend van 10, 11 en 12 juni!
Met vriendelijke groeten,
Namens de organisatie
Wilfried Weekers
in samenwerking met:
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Stadstriathlon Weert
10 t/m 12 juni 2016
Gedurende de Stadstriathlon Weert 2016 vinden er verschillende triathlonwedstrijden plaats op het
Bassin, tribunes zijn vrij toegankelijk! Alle parkeerplaatsen in de binnenstad zijn bereikbaar gedurende het weekend. Het is mogelijk dat de bereikbaarheid tijdens het weekend niet optimaal zal zijn, volg
daarom onderstaande aanwijzingen.
Vanuit België (Bocholt/Neerpelt)
Op de Kempenweg slaat u linksaf de Tracheeweg op, aan het eind slaat u links af de Geuzendijk (richting Budel). Bij de rotonde neemt u de eerste afslag (rechtsaf) en rijdt de Randweg-Oost op.
U rijdt de Randweg-Oost af tot aan de Rijksweg A2 en slaat rechtsaf de oprit op voor de A2, richting
Weert/Maastricht. Vervolg met de bewegwijzering ‘vanuit Eindhoven’.
Vanuit Eindhoven
Bij afrit 38 (Weert-Noord) neemt u de afrit en slaat rechtsaf de Eindhovenseweg op. U rijdt deze weg af
tot aan de eerste rotonde. Op deze rotonde slaat u rechtsaf (1e afslag) Ringbaan-Noord op (richting
Boshoven). Vervolg met de bewegwijzering ‘vanuit Nederweert’.
Vanuit Nederweert
In Weert vervolgt u uw weg richting ‘Ring Noord West’. Bij de eerste rotonde (turborotonde) gaat u rechtdoor (2e afslag), volg wederom ‘Ring Noord West’.
Bij de eerste verkeerslichten gaat u rechtdoor, richting Ringbaan-West. Op de tweede rotonde slaat u
linksaf (3e afslag) de Basculeweg op. Na 75m slaat u rechtsaf de Straevenweg op. Op de Straevenweg
slaat u na 100m linksaf de Parallelweg op. Vervolg uw route op de Parallelweg en volg ‘P-route centrum’.
Vanuit Roermond/Stramproy/België (Kinrooi)
Volg reguliere ANWB routeborden richting ‘P-route Centrum’.

Programma Stadstriathlon Weert 2016
Voor het volledige programma zie www.stadstriathlonweert.nl
Vrijdag

10 juni

Start: 13.30

IRONKIDS Run-bike-run

Vrijdag

10 juni

Start: 19.00

AV Weert Singelloop

Zaterdag

11 juni

Start: 09.30

KIWANI Sprint (junioren)

Zaterdag

11 juni

Start: 10.30

Ouder-Kind / Aspiranten

Zaterdag

11 juni

Start: 11.00

Kwart (recreatief, heren, dames)

Zaterdag

11 juni

Start: 11.45

Sprint (recreatief, heren, dames)

Zaterdag

11 juni

Start: 14.15

Kwart (recreatief, heren)

Zondag

12 juni

Start: 09.30

2eDivisie OD (dames)

Zondag

12 juni

Start: 11.00

2eDivisie OD (heren)

Zondag

12 juni

Start: 14.00

ETU European Cup OD (dames)

Zondag

12 juni

Start: 16.15

ETU European Cup OD (heren)

