Infobrief Schaal Sels Merksem en Stroboerenmarkt – zondag 25 augustus 2019

Beste bewoner
Op zondag 25 augustus vindt de 94ste editie van de wielerwedstrijd Schaal Sels Merksem plaats.
Deze wedstrijd wordt gereden op een lokale omloop in de districten Antwerpen, Merksem, Ekeren en
Deurne, waar de koers 10 rondes zal rijden. Het startschot zal gegeven worden om 11 uur en het einde
van de koers wordt verwacht tussen 15.15 uur en 15.45 uur. Traditiegetrouw vindt die dag ook de
Stroboerenmarkt plaats op de Bredabaan tussen de Nieuwdreef en de Weggestraat en u kan tevens
genieten van Muziek in de Wijk op het Kroonplein.
Verkeersmaatregelen
Uw straat maakt deel uit van het parcours van deze wedstrijd of grenst eraan. Daarom willen we u graag
inlichten over maatregelen die worden genomen om een vlot en veilig wedstrijdverloop te garanderen. Het
parcours vindt u op de achterzijde van deze brief. Eén ronde zal, afhankelijk van de snelheid van de
renners, een kleine twintig minuten duren. Tussen de rode en de groene vlag zal het verkeer opgehouden
worden, maar na de doortocht van de karavaan kan het verkeer quasi overal mee volgen in de richting van
het parcours. Op het parcours geldt wel een parkeerverbod.
Meer info over het verkeersvrij maken van de verschillende straten die deel uitmaken van het parcours en
de parkeer- en stilstandverboden in de straten vindt u terug op www.slimnaarantwerpen.be en
www.karakterkoersen.be
Openbaar Vervoer
De hele dag zal er op de Bredabaan geen tram- en busverkeer zijn tussen Keizershoek en de Minister
Delbekelaan. Ook de andere buslijnen zullen mogelijk vertraging oplopen of via een omleiding rijden. Meer
info over de dienstverlening en omleidingen kan u vinden op www.delijn.be.
Meer informatie




over dit evenement kunt u terecht op: www.karakterkoersen.be, www.merksem.be.
over de bereikbaarheid van de stad kan u terecht op de website: www.slimnaarantwerpen.be.
over het openbaar vervoer: www.delijn.be

Bovenstaande informatie is met de grootste zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de gepubliceerde
informatie onvolledig is of fouten bevat door onvoorziene omstandigheden of lastminute wijzigingen. Ga
daarom zeker ook nog eens kijken naar bovenvermelde websites.
Alvast bedankt voor uw begrip en de bijdrage die u levert aan het positieve imago van
Antwerpen als sportstad. We hopen van harte dat u van dit evenement in onze stad zult
genieten.
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Parcours (onder voorbehoud van lastminute wijzigingen)
MERKSEM ( start en aankomst) Bredabaan – Deurnsebaan – Azijnbrug - DEURNE Merksemsesteenweg
MERKSEM Azijnbrug - Deurnsebaan – St-Bartholomeusstraat –- Bredabaan – Nieuwdreef –
Ryenlanddreef – Lambrechtshoekenlaan – Victor Govaerslaan – Burg. Jozef Masurebrug - ANTWERPEN
Havanastraat – Noorderlaan – Ekersesteenweg – EKEREN De Beukelaerlaan – Markt – Kristus
Koningsplein – Alfons Jeurissenstraat - Veltwijcklaan – Onze Lieve Vrouwstraat – Prinshoeveweg – De
Oude Landen – Laar - Eduard Waghemansbrug – MERKSEM Laaglandlaan – Moeshofstraat -- De Wilgen
- Fr. Adriaenssensstraat – Akkerbouwstraat – Laaglandlaan - Kroonplein – Dokter Maurice
Timmermanslaan – Bredabaan – Merksemheidelaan – Winkelstap - Eethuisstraat – Oudebareellei
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