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Beste bewoner/ondernemer
Op maandag 29 juli heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in Schermerhorn voor het EK
Wielrennen. Op deze avond zijn er veel vragen gesteld en suggesties gedaan vanuit bewoners en
ondernemers in het buitengebied. Gezamenlijk is er gekeken naar oplossingen voor met name de dagen dat
het tijdritparcours wordt verreden. Dit zal zijn op woensdag 7 en donderdag 8 augustus. Na de inloopavond
hebben wij besloten nog een brief te sturen met extra informatie over de bereikbaarheid en het gebruik van
oversteekpunten.
Tijdritparcours en wedstrijd tijden
Op woensdag en donderdag 7 en 8 augustus wordt het tijdrit parcours verreden in het buitengebied. In de
bijlage zijn de tijden te zien van de verschillende wedstrijdonderdelen. Ook is daar te zien wat de pauzes zijn
tussen de wedstrijdonderdelen. In deze pauzes worden oversteekpunten volledig toegankelijk gemaakt.
Tijdens de wedstrijden kunnen deze oversteekpunten worden benut als de veiligheid dit toelaat.
Oversteekpunten
De oversteekpunten zijn voor zowel voetgangers, fietsers, als autoverkeer beschikbaar. Zo zal er een
oversteekpunt zijn voor het tijdritparcours bij de N243 Noordervaart-Stompetoren, de N243 NoordervaartMolendijk(bij de Museummolen), de Noordervaart (rustige kant, over de Zuidervaart) en bij de Zuidervaart
(ter hoogte van de Laanweg). Deze oversteek punten zijn ook terug te vinden op de digitale
evenementenkaart op de officiële website www.alkmaar-cycling.com De oversteekpunten worden ten alle
tijden begeleid door een verkeersregelaar die zorgt voor een veilige situatie. Dit voor zowel de bezoekers als
de wielrenners. Als het op het parcours toegankelijk is kan er overgestoken worden. Het kan dus zijn dat er
enkele minuten zal moeten worden gewacht.
Woont u aan het parcours zoals bijvoorbeeld bij de Noordervaart, Zuidervaart of Molendijk pas dan goed op
met het in- en uitrijden van u erfoprit. Pas zover u kunt uw tijden aan op de pauzetijden tussen de
wedstrijdonderdelen.
Omlooproute zondag 11 augustus
Op zondag 11 augustus rijden de elite mannen ook nog eenmalig een omlooproute. Deze route zal ook door
het buitengebied gaan en de regio gemeenten. Bij deze route zullen de wielrenners begeleid worden door
politiemotors. Er zullen dan ook geen extra afzettingen zijn en op kruispunten zal dit worden geregeld door

* bezoekadres
LANGESTRAAT 97

* postadres

* bank

14 072
NL78BNGH0285000179 * telefax

POSTBUS 53
1800 BC ALKMAAR

* telefoon

NL22INGB0000116121

* www.alkmaar.nl

(072) 548 87 77

Vervolg brief d.d. 27.06.2019
(blz. 2 )

de motorpolitie. Als de wielrenners voorbij zijn, zijn alle wegen weer toegankelijk voor al het verkeer. De
geschatte wachttijd ter plaatse zal maar enkele minuten zijn.
Meer informatie
Heeft u vragen na het lezen van deze brief dan kunt u op de website www.alkmaar-cycling.com meer
informatie vinden over tal van onderwerpen. Ook zullen daar veel gestelde vragen en antwoorden staan voor
zowel inwoners als ondernemers.
Met vriendelijke groet,
Lennart van Assema
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