Betreft: Verkeers- en parkeermaatregelen tijdens het Maneblusser Na-Tour Criterium Mechelen op zaterdag
30 juli 2016
Beste bewoner(s), beste handelaar(s),
Op zaterdag 30 juli 2016 vindt de tweede editie van het Maneblusser Na-Tour Criterium plaats in het
historische stadscentrum van Mechelen. Het Maneblusser Na-Tour Criterium wordt georganiseerd door
Sportizon, sportmarketing- en eventbureau, en de wielerclub vzw Slozen Sportief in samenwerking met de stad
Mechelen. Op een parcours van +/- 2 km nemen gedurende 2 uur lang internationale profwielrenners en
Belgische toppers, die uit de Tour de France komen, het tegen elkaar op. Het prachtige parcours (zie afbeelding
hieronder) met start en aankomst op de Grote Markt loopt doorheen het oude centrum van de stad en voert
de renners langs de meest historische en mooiste plekjes van Mechelen.
Zowel de stad Mechelen als de organisatie willen benadrukken dat het centrum van de stad bereikbaar blijft.
Zaterdag 30 juli 2016 moet een ideale dag worden om na het shoppen op één van de vele terrassen van de
Mechelse horecazaken te genieten van een hapje en een drankje om nadien van dichtbij de wedstrijd te volgen
langsheen het parcours! De zaterdagmarkt van 30 juli 2016 zal ook gewoon plaatsvinden zoals steeds behalve
op de Grote Markt. Deze marktkramers zullen elders een plaats krijgen.
Parcours:
Start op de Grote Markt, Befferstraat, Rik Woutersstraat, Muntstraat, Botermarkt, Bruul, Onze-LieveVrouwestraat, Guldenstraat, Grootbrug, IJzerenleen, Steenweg met aankomst op de Grote Markt.

Voor een veilige en vlotte organisatie mag er in de volgende straten niet geparkeerd worden:
o R. Woutersstraat van 30/07/2016 – 6u tot 31/07/2016 – 6u
o O.-L.- Vrouwestraat van 30/07/2016 – 6u tot 31/07/2016 – 6u
o IJzerenleen van 30/07/2016 – 14u tot 31/07/2016 – 6u
De straten van het parcours zijn verkeersvrij op 30 juli 2016 tussen 15.30 en 23u. Het parcours wordt reeds
vanaf 14u met nadars toegezet , waardoor garages/opritten vanaf 14u niet meer toegankelijk zullen zijn.

Er worden echter voldoende oversteekplaatsen voor voetgangers voorzien langs het parcours zodat winkelen
zeker en vast mogelijk blijft.
De Grote Markt – enkel zijde stadhuis – wordt afgesloten van 29 juli 2016 12u tot 31 juli 2016 18u waarbij de
Befferstraat en een deel van de Veemarkt dubbelrichting wordt gemaakt. Tijdens de wedstrijd zelf is de
Befferstraat verkeersvrij tussen 15u30 en 23u.
In volgende straten wordt op 30 juli 2016 tussen 15.30 en 23u dubbelrichtingsverkeer ingesteld:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

F. De Merodestraat tussen Varkensstraat en Grote Markt
Louizastraat tussen O.L. Vrouwekerkhof en O.L. Vrouwestraat
Ravenbergstraat
Blaasbalgstraat tussen Huidevettersstraat en Leermarkt
Leermarkt tussen Blaasbalgstraat en Botermarkt
Huidevettersstraat tussen Blaasbalgstraat en Muntstraat
’t Vlietje
Leegheid
Gerechtstraat
’t Plein
Zoutwerf

In de Augustijnenstraat tussen Leegheid en ’t Vlietje wordt op 30 juli 2016 tussen 15.30 en 23u de rijrichting
omgedraaid zodat de Augustijnenstraat, tussen Leegheid en Meysbrug, alsook Leegheid en ’t Vlietje bereikbaar
blijven via Korte Maagdenstraat en Gerechtstraat (waar dubbelrichting wordt ingevoerd).
Bereikbaarheid parkings binnenstad op 30 juli 2016 tussen 15.30 en 23u
Centerparking Blauwhondstraat: aan- en uitrijden niet mogelijk / ingesloten
Q-parking Guldenstraat: aanrijden niet mogelijk, uitrijden wel
Overige parkings in de binnenstad blijven bereikbaar voor aan- en uitrijden
Ingesloten straten op 30 juli 2016 tussen 15.30 en 23u. Aangezien deze straten ingesloten in het parcours
liggen, zijn deze niet met de wagen bereikbaar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zakstraat
Des. Boucherystraat
Hallestraat
Geitestraat
Blauwhondstraat
Borzestraat
Schaalstraat
Lange Schipstraat
Korte Schipstraat
Lekkernijstraatje
’t Plein
Hoogstraatje
Maalderijstraatje
Zoutwerf

Voor meer informatie kan u terecht op onze website: www.criteriummechelen.be
Indien u nog verdere vragen en/of opmerkingen heeft, kan u steeds terecht op het
alexander@sportizon.be . Tijdens het event kan u terecht op 0472 47 39 29.

e-mailadres:

Dit evenement wordt voor de tweede maal in Mechelen georganiseerd. Kom zeker eens een kijkje nemen!
Sportieve groeten,
De organisatie

