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Betreft: Bericht aan bewoners rond parcours “Makelaardij Olav Veldhuizen Jeugdronde van Geldrop 2020” 
 
Beste bewoners, 
 
Het College van B & W van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft haar goedkeuring gegeven aan de organisatie 
van de 27ste Makelaardij Olav Veldhuizen Jeugdronde van Geldrop op zondag 6 september a.s., op het 
stratenparcours van Zesgehuchten. Om dit evenement goed te laten verlopen verzoeken wij u als 
omwonende van het parcours om uw medewerking. 
 
Afgesloten wegen 
Het parcours loopt van de Hertogenlaan via de Gildestraat, Diepe Vaart, Smuldersstraat, Papenvoort, Hoog 
Geldrop en Ridderstraat terug naar de start/finish aan de Hertogenlaan. 
Hier zijn van 8 uur in de ochtend tot 5 uur in de middag de volgende verkeersmaatregelen van kracht:  
Het parcours is alleen toegankelijk voor de wielrenners en de volgauto’s, overige verkeersdeelnemers zijn 
niet toegestaan. Uiteraard kunnen voetgangers gebruik blijven maken van de trottoirs.  
Hulpdiensten worden wel op het parcours gelaten, hiervoor zal de wedstrijd stil gelegd worden. Het is niet 
toegestaan om auto’s te parkeren op de straten van het parcours, met uitzondering van parkeerhavens. 
 
Dit betekent dus voor de bewoners aan het parcours dat ze op 6 september 2020 niet voor en tijdens de 
wedstrijden op het parcours kunnen komen. Als u toch gebruik wil maken van uw auto dient u deze te 
parkeren buiten het parcours voor 8.00 uur in de morgen. 
 
In verband met de COVID-19 gelden er in de start-/finishzone aanvullende maatregelen zoals verplichte een 
loop richtingen.  
 
Vertrouwend op uw medewerking, hopen wij er samen met u een fantastische dag van te maken. 
Voor informatie over de wedstrijden kunt u ook terecht op www.tmldommelstreek.nl  
Tijdens de wedstrijden is de organisatie te bereiken via de jurywagen in de Hertogenlaan of via dit nummer: 
06 46713134 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wielervereniging Trap met Lust Dommelstreek 
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