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23 AUG. 2017

Oostburg,

Geachte mevrouw, heer,
Op woensdag 6 september 2017 organiseert de Sportdienst Knokke-Heist met medewerking
19e
van de gemeente Sluis de
Zwintriathlon. Met deze brief informeren wij u over de
(verkeers)maatregelen die worden getroffen en de mogelijke overlast die u hiervan kunt
ondervinden.
Parcours
Het fietsparcours van de Zwintriathlon in Nederland is:
Sint Annastraat (parking), Kaai, Nieuweweg, Hoogstraat, Sint Pieterstraat, Zuiddijk,
Boomgaardweg, Diomedeweg, Maagdenweg, parallelweg Oostburgseweg/Nieuwstraat,
Maagdenbergweg, Austerlitzdijk, Loodijk, Ponnpedijkje, Sluissedijk, Terhofstededijk,
Oudelandsweg, Platteweg, Ringdijk-Zuid, Herenweg, Bosweg, Retranchementseweg,
Cadzandseweg, Scheldestraat, Waterkering Cadzand-Bad, Kanaalweg, Hickmanbrug,
Retranchementstraat.
Het parcours loopt vanaf de Retranchementstraat verder over Belgisch grondgebied.
Maatregelen
Om de wedstrijd goed te laten verlopen en de overlast zoveel mogelijk te beperken worden in
Sluis de volgende maatregelen getroffen:
•

Het traject vanaf de parking aan de Sint Annastraat, de Kaai, Nieuweweg, Hoogstraat,
St. Pieterstraat en Zuiddijk wordt van 12.00 tot 16.00 uur voor het verkeer afgesloten.

•

Bedrijven aan de Sint Annastraat tot aan de parking blijven via St. Anna ter Muiden
bereikbaar. Tot 12.00 uur is doorgang naar parkeerterrein Maria- en Havenpolder
mogelijk, het verkeer wordt daar geregeld door de politie en parkeerwachters.

•

Het parcours van de Sint Annastraat tot aan de Lange Wolstraat wordt aan beide zijden
afgezet met dranghekken. Er worden oversteekplaatsen gemaakt voor het publiek. De
verkeersregelaars zullen het publiek met plattegronden informeren over de gewijzigde
verkeerssituatie.
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•

Busmaatschappij Connexxion zet tussen 12.00 en 15.30 uur op buslijn 42 BreskensBrugge en vice versa een taxibus in die passagiers vanaf de halte Sint Annastraat
(Rabobank Sluis) naar de Rondweg bij St. Anna ter Muiden brengt. De halte aan de
Ridderstraat vervalt tussen 12.00 en 15.30 uur. De vervangende halte is in de Nieuwstraat
bij Toversluis.

•

Verkeer op de Provincialeweg N675 is mogelijk van de rotonde Potjes tot aan de Toren
van Bourgondië (bij woonzorgcentrum Rozenoord). Het centrum van Sluis is dus niet
bereikbaar via die route. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

•

Het verkeer op de N253 in beide richtingen (Oostburg en België) en op de rotonde Potjes
wordt op de gewijzigde situatie gewezen.

•

In verband met het onderdeel zwemmen wordt op maandag 4 september een loopbrug
geplaatst van de Damse Vaart over het Jaagpad naar de parking aan de St. Annastraat.

•

De parking direct aan de St. Annastraat wordt op dinsdag 5 september ingericht voor het
plaatsen van de fietsen. Dit gedeelte van de parking is op dinsdag 5 en woensdag
6 september afgesloten. Het parkeergedeelte daarachter (busparking) is wel bereikbaar.

•

De doorgang voor de hulpdiensten is uiteraard gewaarborgd langs het hele parcours.

Voorzichtigheid

Hoewel de overlast met deze maatregelen zoveel als mogelijk wordt beperkt, dient u er
rekening mee te houden dat gewoon verkeer tijdens de Zwintriatlon vrijwel onmogelijk is. We
verzoeken de direct aanwonenden dan ook de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het
verlaten van hun woning of oprit en enkel te rijden in de richting die door de deelnemers wordt
gebruikt. Volg ook de aanwijzingen van de politie en de verkeersregelaars strikt op. Zo brengt
u uw eigen veiligheid en de veiligheid van de deelnemers niet in gevaar. Wij danken u bij
voorbaat voor uw begrip en vertrouwen op uw medewerking.
Meer informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid
en Beheer, de heer W. Schram, tel. 0117 - 457 148# 06 - 21127421.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VA
De loco-se etaris,

anderse

De burgemees
--;

mr. P.A.G. Cammaert
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