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Aan de bewoners van de straten op en binnen het
parcours loopwedstrijd
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Evenementen@pzgrensleie.be

Betreft :

SAN SILVESTERCROSS TE SINT-ELOOIS-WINKEL OP ZONDAG 30
DECEMBER 2018

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,
Op zondag 30 december 2018 worden in het centrum van Sint-Eloois-Winkel loopwedstrijden
georganiseerd. Deze wedstrijden vinden plaats op een volledig gesloten omloop die geheel of
gedeeltelijk door uw straat loopt. Het parcours loopt over het Sint-Hubrechtsplein > Kerkplein >
Dorpsplein > Kloosterstraat > Koning Boudewijnlaan > Rollegemkapelsestraat >
Kapelstraat > Tuileboomstraat > Kortrijksestraat > Kleine Harelbekestraat >
Oudstrijderslaan > Boerderijstraat > Fam. Devosstraat – Groenestraat > SintHubrechtsplein. De eigenlijke wedstrijden gaan door van 17.00 u tot 20.00 u. In de
Gullegemsestraat is er doorgaand verkeer mogelijk mits grote hinder.
Er zal eveneens een parkeerverbod ingevoerd worden op St Hubrechtsplein, Groenestraat en
Dorpsplein vanaf 14.00 uur. Deze maatregelen werd genomen om de nodige veiligheid te kunnen
verzekeren van de deelnemers aan de wedstrijd en van de andere weggebruikers.
Wij begrijpen dat dergelijke maatregelen ongemakken met zich meebrengen. Toch zijn we
ervan overtuigd dat we, in het belang van de veiligheid van iedereen, op uw begrip mogen rekenen.
Indien u van plan bent om op zondag 30 december 2018 tussen 17.00 uur en 20.00 uur met een
autovoertuig te vertrekken dan vragen wij u om het voertuig vóór 17.00 uur buiten het afgesloten
parcours te plaatsen. Mocht u ondanks alles toch dringend uw woning moeten verlaten met een
autovoertuig dan vragen wij u om dit te doen na samenspraak met de organisatie en zeker niet
tegen de richting van de lopers te rijden. Gedurende de wedstrijden zal dat evenwel onmogelijk
zijn.
De organisatie is te bereiken op de gsm-nrs 0477/66.59.00 (Christophe Vandromme) en
0494/91.43.50 (Bruno Bonte)
Wij hopen op uw begrip en medewerking te mogen rekenen.

