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AG Driedaagse Brugge - De Panne 20-21/10/2020: praktisch

Beste mijnheer, mevrouw
Op 20 en 21 oktober 2020 vinden de World Tour wielerwedstrijden van de
AG Driedaagse Brugge - De Panne plaats. Op dinsdag rijden de dames, op woensdag de heren. Beide
dagen is er een lokaal parcours van 44 km met plaatselijke rondes (2 voor de dames, 3 voor de heren).
De aankomst is in de Veurnestraat, tussen de Keesjesdreef en de Bosstraat.
Om alles vlot en coronaproof te laten verlopen, worden een aantal maatregelen genomen waarvan we je
graag op de hoogte brengen.
Doorgaand verkeer
Doorgaand verkeer (uitgezonderd plaatselijk verkeer) is verboden in de volgende straten:
- Kasteelstraat (van Brouwersstraat tot Markt)
- Poststraat
- Brouwersstraat (van Kasteelstraat tot Zeelaan)
- Decoussemaekerstraat
- Keesjesdreef
- Verenigingstraat
- Ollevierlaan
- Barkenlaan (van Ollevierlaan tot Marktlaan, ingang Ollevierlaan)
- Barkenlaan (van J. Demolderlaan tot Marktlaan; ingang J. Demolderlaan)
- Prins Albertlaan (van Ollevierlaan tot Marktlaan)
- Marktlaan (van W. Vandermeerenlaan tot kruispunt Prins Albertlaan)
- Meeuwenlaan (van J. Demolderlaan tot Marktlaan)
Dit is van toepassing op
- dinsdag 20/10/2020 van 12.30u tot 16.00u
- woensdag 21/10/2020 van 12.00u tot 20.00u.
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Omleiding
De Veurnestraat, Zeelaan en Marktlaan zijn volledig afgesloten voor verkeer. Er wordt een omleiding
voorzien.
Als je de wijk wil inrijden, doe je dat via de Leopold II - Laan en dan rechtsaf door de Prins Albertlaan die
tijdelijk een eenrichtingsstraat is.
Als je uit de wijk wilt, dan ga je via de W. Vandermeerenlaan en sla je rechtsaf op de Marktlaan. Vervolgens
rijd je door de G. Roosemontlaan en tot slot sla je links af naar de J. Demolderlaan. Let op: je kan niet door
de Prins Albertlaan
Dit is van toepassing op:
- dinsdag 20/10/2020 van 12.30u tot 16.00u
- woensdag 21/10/2020 van 12.00u tot 20.00u
De wedstrijden volgen vanop de eerste rij?
Dat doe je best thuis. Beide wedstrijden zijn live te volgen op Sporza.
Omwille van Covid-19 wordt er geen publiek toegelaten in de aankomstzone. Wil je toch een kijkje nemen
langs het parcours, respecteer dan deze maatregelen:
-

Mondmasker verplicht langs het parcours
Hou afstand en vermijd contact
Was en ontsmet je handen regelmatig
Hoest of nies in je elleboog
Blijf thuis als je je ziek voelt
Volg steeds de aanwijzingen van de stewards op

Dank voor je begrip!
Alle informatie en de parcours vind je op www.agdriedaagse.be .
Met vriendelijke groeten

Wim Jonckheere
algemeen directeur

Bram Degrieck
burgemeester
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