Beste buurtbewoner,

Met deze brief informeren wij je dat wij, Golazo Sport, Urban Trail organiseren op zaterdag 9
december 2017 van 18u30 tot 23u30..
De opbouw start op zaterdag 9 december 2017 vanaf 11u en de afbraak eindigt op zaterdag 9
december 2017 om 24u. Aan- en afvoer van materiaal zal wellicht wat verkeers- en lawaaihinder
veroorzaken. Wij vragen je hiervoor begrip.
Voor een vlotte en veilige organisatie geldt er een parkeerverbod in de volgende straten:
-

8/12/2017 van 09u tot 10/12/2017 06u – Veemarkt
8/12/2017 van 06u tot 10/12/2017 06u – Margareta Van Oostenrijkplein en Keizerstraat
m.u.v. de parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking
9/12/2017 17u tot 23u – G. Gezellelaan tussen Nonnenstraat en Vrouw van Mechelenstraat

De binnenstad wordt op 09/12/2017 tussen 18.30 en 23.30 uur voor alle verkeer afgesloten.
Voertuigen geparkeerd op het parcours en de ingesloten straten moeten blijven staan en kunnen
dus tussen 18.30 en 23.30 uur niet vertrekken. Wanneer deze mensen hun voertuig wensen te
gebruiken tijdens voormelde tijdsspanne, dienen deze dus geparkeerd te worden in de straten
buiten de binnenstad.
De as “korte” Bruul, Grote Markt, Befferstraat en Veemarkt wordt van 09/12/2017 – 14.00 uur tot
10/12/2017 – 06.00 uur verkeersvrij gemaakt waarbij in de Bruul tussen Botermarkt en Korte
Schipstraat tweerichtingsverkeer wordt ingesteld en in het gedeelte tussen Lange en Korte
Schipstraat blijft éénrichtingsverkeer met rijrichting Grote Markt gelden. Het verkeer in de Bruul
komende uit de richting Botermarkt wordt ter hoogte van de Korte Schipstraat afgeleid via deze
straat om via Lange Schipstraat, Fonteinbrug en Vijfhoek de stad te verlaten
In volgende straten wordt op 09/12/2017 tussen 18.30 en 23.15 uur tweerichtingsverkeer
ingesteld:
-

Ravenbergstraat (doodlopend op het parcours)
Moensstraat (doodlopend op het parcours)
Blaasbalgstraat tussen Kapelstraat en Huidevettersstraat
Kapelstraat

De bussen van De Lijn volgen een aangepast traject in de periode dat de straten afgesloten zijn
voor alle verkeer. Vanaf 14u zal De Lijn de haltes op de Veemarkt en in de binnenstad niet meer
aandoen en zal er een omleiding gevolgd worden. Voor meer informatie kan je De Lijn contacteren
op het nummer 070 220 200 (0,30 euro/ minuut).

Tijdens het evenement zullen bepaalde parkings niet of moeilijk bereikbaar zijn. Hieronder
een opsomming van de regeling:
•
Grote Markt: niet bereikbaar van 18u30 tot 23u15
•
Hoogstraat: steeds bereikbaar
•
Lamot: steeds bereikbaar
•
Kathedraal: niet bereikbaar van 18u30 tot 23u15
•
Veemarkt: niet bereikbaar van 18u30 tot 23u15
•
Blauwhondstraat (abonnementsparking): niet bereikbaar van 18u30 tot 23u15
Het parkeergeleidingssysteem toont de meest actuele status van bovengenoemde parkings.

Heb je graag een overzicht van al de geplande evenementen op grondgebied Mechelen,
neem dan een kijkje op www.mechelen.be/evenementenloket

De randparkings Zandpoortvest, Rode Kruisplein, Douaneplein en parking Nekker blijven
bereikbaar.
Het stadsbestuur gaf ons de toestemming muziek te spelen met maximaal geluidsniveau van 95
dB(A) op zaterdag 9 december 2017 van 18u30 tot 24u op de Veemarkt.
Op verschillende locaties op het parcours zal er animatie voorzien worden. Op onderstaande
locaties kregen we van het stadsbestuur de toestemming om muziek te spelen met een maximaal
geluidsnorm van 90 dB(A) op zaterdag 9 december 2017 van 18u30 tot 23u30:
-

Noker
Het Anker
Scheppersinstituut
Cultuurcentrum
Academie
Lamot
Urselinnen
Villa 32
Pitzemburg
Grote Markt

Met vragen of opmerkingen kan je terecht bij onze verantwoordelijke via info@golazo.com.
Indien nodig kan je de politie contacteren.
Alle informatie over het evenement vind je ook op onze website
http://www.sport.be/mechelenurbantrail/2017/nl/.
Alvast bedankt voor je begrip.
Natuurlijk ben je meer dan welkom op ons event! Kom je met de fiets? Maak dan zeker gebruik
van de extra fietsenstallingen op de speelplaats van het St. Romboutscollege.

vriendelijke groeten,

Anouck Granjé,
Sportinez vzw

