Afsluiting weg:
De Drs. Bijlweg wordt tussen 18:30 en 21:30 afgesloten. Vanaf 19:00 wordt de wedstrijd gestart en
we streven ernaar dat alle deelnemers voor 21:00 weer binnen zijn.
Er geldt een wegafsluiting tussen de kruising met de Flevostraat en de Ijsselmeerstraat. Zie de
tekening. De afsluiting geldt voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Voor de hulpdiensten met prio 1
blijft de weg altijd beschikbaar. Zie voor andere stakeholders de alinea: communicatie. De
Connexxion zal tijdens het evenement een alternatieve route rijden.
Op de overige weggedeelten van de route is geen afsluiting van kracht, doch wordt het verkeer
vriendelijk verzocht om eventueel een andere route te rijden.

Algemene regels:
Aangezien de toertocht geen wedstrijd is, blijven de verkeersregels van kracht. Bij een oversteek
zullen de deelnemers gewoon moeten wachten voor verkeer met voorrang. Onze verkeersregelaars
proberen wel deelnemers eventueel begeleiden als opstoppingen bij een oversteek ontstaan.
Deelnemers worden gecontroleerd van de startplek weggestuurd. Dit voorkomt dat te grote groepen
tegelijk op dezelfde plek van het parcours staan.
Deelnemers worden bij het inschrijfbureau gewezen op de verkeersveiligheid en het eigen risico.
Bij het start- en finishterrein is een centrale coordinator van de verkeersregelaars. Hij zet de
regelaars op de juiste positie op het parcours en is ook het centrale aanspreekpunt bij problemen of
calamiteiten.

Parkeren:
Zie ook bijlage.
Wij verwachten dat de meeste deelnemers met de fiets of te voet komen. Voor de deelnemer per
auto kan er bij De Pijler of Sportpark de Dogger geparkeerd worden. De verkeersregelaars zullen
deelnemers naar deze locaties verwijzen. Wij proberen de Annie Romein-Verschoorlaan zoveel
mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s.
Personen per fiets kunnen op het start- en finishterrein parkeren. Zij kunnen via het pad van
verpleeghuis Den Koogh of de fietsdoorsteek naast het oude gemeentehuis het terrein bereiken. Via
deze paden kunnen ook voetgangers het startterrein bereiken.

Communicatie:
Met diverse partijen hebben we de toertocht afgestemd. Met diverse partijen zijn ook afspraken
gemaakt, zodat zij zo weinig mogelijk hinder van het evenement ervaren.
-

-

-

Connexxion: Connexxion rijdt tijdens de afsluiting (18:30 -21:30) een andere route.
Texelstroomlaan – Ijsselmeerstraat. De halte Flevostraat en Drs Bijlweg komen dan te
vervallen.
Scholen en sportpark De Dogger: Zijn geinformeerd. Wij kunnen van de parkeerterreinen
gebruik maken.
Politie/Brandweer: Geinformeerd. Kunnen altijd met prio 1 op het afgesloten deel komen.
Verkeersregelaars worden geinstrueerd om deelnemers aan de kant te zetten als er een
spoedmelding langs moet. Coordinator Verkeersregelaars is ten allen tijden bereikbaar voor
de meldkamer.
Tennisvereniging: Geinformeerd. Kunnen vanaf de Ijsselmeerstraat met behulp van een
verkeersregelaar naar de tennisvereniging. Wij zullen de parkeerplaatsen niet gebruiken.
Bewoners Drs Bijlweg (Verzorgingsflat) en Annie Romein-Verschoorlaan: Geïnformeerd. Wij
zullen actief toezien dat de parkeerplaatsen in de nabijheid van de woningen niet door
deelnemers worden gebruikt.

-

-

De Koogh: Geïnformeerd. Bewoners/medewerkers van het complex kunnen via de Annie
Romein-Verschoorlaan het gebouw bereiken. Onder begeleiding van verkeersregelaars. Wel
is de Koogh verzocht om rekening met het evenement te houden en zo min mogelijk gebruik
te maken van deze mogelijkheid.
Overig: Andere belanghebbende bedrijven of verenigingen zijn per brief geïnformeerd

Routes:
De skeelertoertocht heeft één afstand (8,5km). Op de onderstaande tekeningen staat de route met
de verkeersregelaars. Bij oversteken op ontsluitingswegen worden 2 verkeersregelaars ingezet. Bij
andere kruisingen wordt één verkeersregelaar ingezet.
Op kruisingen met voetpaden of zeer luwe fietspaden of wegen worden bordjes geplaatst. Er worden
zelfgemaakte bordjes met de tekst “Let op: Skeelertoertocht” op paaltjes of reeds bestaande
objecten geplaatst.

