Bilzen, mei 2017
Aan de bewoners van Eigenbilzen,
Op zondag 14 mei 2017 organiseert de triatlonclub van Bilzen voor de zesde maal de triatlon
Bilzen111 (start = 13h). Ieder jaar werken jullie als bewoners vlot mee met het ongemak dat dit event
meedraagt. Mijn oprechte dank hiervoor.
In volgende straten zal het fiets-/loopparcours gereden worden en dit tussen 13u00 en 18u00 :
Fietsomloop = Vossenkuilstraat, Hoefaertweg en zo 3 fietsronden langs het Albertkanaal
Loopparcours = Vossenkuilstraat, jaagpad, veldweg, Winkelomstraat, Eendenpoelstraat,
Sporthalstraat, (aanloopronde en dan nog 1 extra loopronde = heen en weerparcours, zie ook
website www.jttl.be)
Vossenkuilstraat = volledig onderbroken tussen voetbalplein en Hoefaertweg vanaf 9h00
Wilt u met volgende aandachtspunten rekening houden, aub ?












Bewoners op dit traject kunnen ernstige hinder van dit evenement ondervinden
Aanwonenden kunnen zich met hun wagen verplaatsen, maar wij adviseren graag om uw
voertuig in een aanpalende straat te parkeren, zodat u zo weinig mogelijk last heeft om
van of naar uw woning te bewegen.
Bewoners op het loopparcours (Eendepoelstraat, Winkelomstraat) ondervinden ernstige
hinder van de wedstrijd tussen 15h30 en 17h00, omdat deze straten in beide richtingen
belopen worden en bijgevolg volledig afgesloten zullen zijn.
Enkel met de wedstrijdrichting meerijden (politiereglement) en zo vlug mogelijk het
parcours verlaten.
De VOSSENKUILSTRAAT wordt de ganse dag afgesloten vanaf het voetbalplein tot de
Hoefaertweg.
Het is verboden voertuigen te parkeren op de wedstrijdomloop (politiereglement).
Gelieve honden vast te houden en kinderen tot voorzichtigheid aan te manen.
Wij hopen op een sportieve medewerking van de parcoursbewoners en van u allen die
misschien een ommetje moeten maken om op hun bestemming te komen.
We hebben voor deze editie al meer dan 500 atleten aan de start

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en wensen u een sportieve dag toe.
Meer Info:



Over de wedstrijd (en parcoursen) : www.jttl.be /bilzen111
via mario@jttl.be

Jeugd Triatlon Team Limburg vzw

