
Aan alle bewoners van Nispen die in en rondom het parcours wonen,

Zondag 3 juli wordt de jaarlijkse wielerronde verreden. Dit betekent dat het dorp en de toegangswegen 
Heybeeksestraat en Essenseweg, Bergsebaan tot aan spoorwegovergang, en Nispenseweg worden 
afgesloten van 9.30 tot 18.30 uur, en dat er in verband met de voorbereidende werkzaamheden geen 
auto’s op het parcours geparkeerd mogen staan vanaf 8.00 uur.

Wij verzoeken u vriendelijk uw auto vóór 8.00 uur buiten het parcours te parkeren als u deze 
aanstaande zondag wilt gebruiken.

Het parcours en de rijrichting zijn: Dorpsstraat, De Lind, Bergsebaan, Kerkplein en Dorpsstraat. 

Let op, er gelden de volgende parkeerverboden:

• aan beide zijden van de weg voor de Bergsebaan vanaf nr. 97 tot aan de spoorlijn 
• aan beide zijden van de weg voor de Nigtestraat vanaf de Bergsebaan tot aan de Maststraat

Parkeer uw auto als u weg moet ook niet in de Nispenseweg in verband met de landbouwsluis.

Parkeren kunt u het best doen, in het Everlandwegje, Parkeerterrein achter de Kerk, NSV Parkeerterrein, 
Oostmoer, of Essenseweg.

Alleen bij een noodgeval is het mogelijk om met de auto binnen en buiten het parcours te komen. 
Meld u zich hiervoor vooraf bij de verkeersregelaars. Zij zijn herkenbaar aan hun oranje hesjes, u 
ontvangt dan verdere instructies. 

Voor bewoners die binnen het parcours wonen geldt: 
Sluis dorpskern uitgaand: kruising van de Flamingostraat, De Lind, naar kruising De Lind-Bergsebaan 
Sluis dorpskern ingaand: kruising van de Nigtestraat en de Bergsebaan, naar Flamingostraat.

Woont u wel aan het parcours meldt u zich dan vooraf (te voet!) bij de dichtstbijzijnde verkeersregelaars 
in rijrichting van de renners. Vervolgens kunt u na toestemming van de verkeersregelaar met de auto 
met de rijrichting van de renners naar deze betreffende verkeersregelaar rijden. 

Belangrijk! Volg altijd de instructie op van de verkeersregelaar. 

Heeft u vragen neem dan contact met ons op via secretariaat@rondevannispen.nl. Wij zijn zondag vanaf 
8.00 uur te bereiken in Café De Gouden Leeuw aan het Kerkplein in Nispen. Hier kunt u ook uw premies 
aanbieden. Telefonisch zijn wij te bereiken op 06-30727147.

Het Wielercomité, en de werkgroep, en afzetploeg danken U bij voorbaat. 
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