
Belangrijk bericht voor de bewoners 
van het ‘Oog van Nuenen’ 

 

 
                                                                                                

Nuenen, augustus 2017                                                                                                                               
 

 Geachte bewoner aan het parcours van de “Vagtechniek Ronde van Nuenen 2017” 

 
Het College van B & W van de gemeente Nuenen heeft haar goedkeuring gegeven aan de organisatie 
op zondag 20 augustus a.s. van de 46ste Wielerronde Ronde van Nuenen in het centrum van Nuenen. 
Om dit evenement goed te laten verlopen verzoeken wij u als omwonende van het parcours om uw 
medewerking. 
Het wielerparcours zal dit jaar bestaan uit de volgende wegen: 
Vanaf Park bij ‘t Klooster – Park zuidzijde – Park - Vincent van Goghstraat - Margot Begemannstraat  
-  Beekstraat – Alfons Blommelaan – Nico Eekmanlaan – Papenvoort - de Berg terug naar het Park. 
START en FINISH (ter hoogte van ‘t Klooster) Op onze website vindt u de plattegrond van het parcours. 
(http://www.tmldommelstreek.nl/events/ronde-van-nuenen/) 
 
De hierboven genoemde wegen, voor zover aan het parcours gelegen, moeten geheel (auto) vrij zijn 
voor de wielrenners. De politie zal hierop toezien evenals een Jury van de KNWU (de Wielrenunie) die 
bij eventuele niet naleving hiervan, de wedstrijd kan staken.  
 
Voor de bewoners van het Hof van Wijck (het Oog van Nuenen) betekent dit concreet dat de 
uitgangen naar de Berg gedurende deze dag geblokkeerd zijn voor auto- verkeer. Dit geldt ook voor 
de parkeergarage uitgang Remise/Berg. U wordt verzocht gebruik te maken van de uitgangen naar 
de Weverstraat.  
Het parkeerterrein aan de Remise zal (via de afgesloten Berg) niet bereikbaar zijn voor uw eventueel 
bezoek. Mochten daar auto’s geparkeerd staan dan kunnen deze op zondag 20 augustus tussen 
08.30 uur en 18.00 het terrein NIET verlaten. 
 
Door de gemeente zullen borden worden geplaatst met daarop de aanduiding dat het gehele parcours 
autovrij zal moeten zijn (dus ook vrij van geparkeerde auto’s *) van s’ morgens 07.00 uur tot s’ avonds 
19.00 uur op zondag 20 augustus.  
*) We maken U er op attent dat er  voor het centrum van Nuenen een wegsleepregeling geldt. 
 
Aan allen die gewoonlijk een voertuig op het aangeven parcours parkeren, wordt dan ook dringend 
verzocht hun voertuig in een nabij gelegen straat buiten het parcours te willen parkeren. Voor 
diegene die voornemens zijn die dag hun auto te gebruiken, wordt verzocht hun auto tijdig buiten 
het parcours te brengen.  
Daardoor kunnen zij dan ongestoord op de wedstrijddag, zij het dan misschien na een stukje lopen, op 
elk gewenst tijdstip weg rijden. In noodgevallen (ziekenvervoer, geneeskundige hulp, brandweer etc.) 
zal natuurlijk een voorziening worden getroffen.  
 
We zijn overtuigd van uw welwillende medewerking aan dit sportgebeuren en zeggen u daarvoor onze 
zeer hartelijke dank. 
 
Namens de organisatie 
 
Marc de Groof 
(Voorzitter Wielervereniging TML  Dommelstreek). 
U kunt de organisatie bereiken per telefoon 06-46713134 of via e-mail 
voorzitter@tmldommelstreek.nl 
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