Bewonersbrief Drongen - Watersportbaan Ekkergem

Gent, 6 juni 2019
BK Wielrennen & Yellow Ride – zondag 30 juni 2019
Geachte bewoner,
Op zondag 30 juni vindt het Belgisch Kampioenschap (BK) Wielrennen op de weg plaats in
Gent. Het startschot wordt aan het Emile Braunplein gegeven, de finish ligt aan de
Zuiderlaan. Alle deelnemers rijden als finale zeven plaatselijke rondes in Drongen. Start:
Elite Dames: 10.15 uur; Elite Heren: 12 uur. Aankomst: Elite Dames: 13.30 uur en Elite
Heren: 17.15 uur.
Die dag is er ook de BK Yellow Ride vanaf 7.30 uur op het verkeersvrije BK-parcours
Watersportbaan–Drongen. Iedereen is welkom om het parcours te verkennen en ook een
aanval te doen op het Guinness World Record ‘meeste gele truien op een fiets op 1 locatie’.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Om 10 uur telt de deurwaarder de gele truien.
Met deze bewonersbrief voor Gent Drongen – Watersportbaan willen we u informeren over
het verkeersplan voor 30 juni om deze wielerwedstrijd vlekkeloos en veilig te laten verlopen:
1. Vanaf 8.30 uur tot einde wedstrijd zijn volgende straten in Drongen voor het parcours
afgesloten:
Mariakerksesteenweg, Koninginnelaan, Luchterenkerkweg, Brouwersgracht, Kruisstraat,
Paradijskouter, Holisstraat , Bollewerkstraat, Varendrieskouter, Halewijnkouter,
Halewijnstationstraat, Halewijnstraat, Luchterenstraat, Boskeetstraat (N461), Beekstraat,
Het lokaal parcours te Drongen is volledig parkeer- en verkeersvrij. Dit om de veiligheid van
de deelnemers en renners te waarborgen.
Enkel voor bewoners en bij noodgevallen zijn er 4 straten waar u de wedstrijd kunt dwarsen
doch enkel om uit te rijden en dit na passage van de groene vlag. Op het parcours zelf
kan u niet rijden.
• Groenewandeling met de kruising van (x) Luchterenkerkweg. Er worden structurele
aanpassingen gedaan zodat u verder kan rijden richting A. Catriestraat
• Antoon Catriestraat x Kruisstraat x Paradijskouter x Holisstraat
• Mariakerksesteenweg x Pachtgoeddreef x Bassebeekstraat
• Holisstraat x Elshout
U moet de opdrachten en bevelen van de politie en seingevers strikt opvolgen. U zal soms
moeten omrijden om aan de juiste uitweg te geraken.

Volgende straten buiten het parcours zijn ingesloten:

Meulenaarshoek, Joze Boddaertstraat, Gaspeldoorndreef, Rabouwstraat, Halewijnstraat,
Drabbinkdreef, Stroomkenskerkweg, Bruidstraat, Beekstraatkouter, Rodehoedstraat (deel
zijde Ringvaart), Leegte en Hoogland
Doorgaand verkeer is niet mogelijk van:
 Vinderhoute naar Drongen en R4
 Zomergem (Meredree) naar Drongen
2. Vanaf 9.30 uur tot een half uur na einde wedstrijd
 Is door het afsluiten van de Rooigemlaan aan de Drongensesteenweg de nieuwe
woonwijk aan Drongensesteenweg enkel bereikbaar via het Eiland Malem en
Drongensesteenweg idem als Schaverdijnstraat, Brughuizeken en Koningsdal.


Het deel Koninginnelaan (aan Ivago) wordt ingesloten door het parcours



Zijn de Binnenring, de afritten Blaarmeersen en Drongen op de R4 afgesloten. Er is
geen doorgaand verkeer meer mogelijk van Gent naar Deinze. Het verkeer van
Deinze naar Gent moet gebruik maken van de E40.

3. Het ziekenhuis Jan Palfijn blijft bereikbaar via de R40.
4. Het dorp van Drongen en de Assels blijven bereikbaar tijdens het BK wielrennen. U zal
rekening moeten houden met hinder tijdens het aanrijden op de Deinsesteenweg en de
afritten van E40. Door bepaalde maatregelen zal u kort moeten omrijden.
5. Het aanbod van De Lijn wordt op 30 juni aangepast voor buslijnen: 15 Gent – Drongen –
Nevele - Tielt,16 Gent – Drongen – Nevele – Deinze , 17 Drongen Station - P+R
Oostakker, 18 (Merendree) - Drongen Luchteren - P+R Oostakker.




Buslijnen 15 en 16 rijden niet tussen het station Gent Sint-Pieters en SintMartens Leerne. Tussen het station Gent Sint-Pieters en Einde Were kunnen de
reizigers terecht bij andere buslijnen.
Tot 18 uur is er geen bediening in Drongen & Drongen Baarle. Deze bussen
zullen via de reisweg van lijn 34, Wetteren – Gent – Latem – De Pinte St-MartensLeerne, tussen Gent Sint-Pieters en Sint-Martens Leerne rijden.
De stadslijnen 17 & 18 worden beperkt tot Malem met bediening Malem ter
hoogte van de halte Overzet of de stadsring.

Aan de finish
1. Er rijden geen shuttlebussen op vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni en zondag 30 juni
tussen het centrum en Park & Ride (P+R) Watersportbaan. Voor de P+R
Weba/Decathlon zal de shuttle uitzonderlijk wel rijden op zondag 30 juni 2019 met
halte aan de Rodetorenkaai.
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2. Vanaf vrijdag 28 juni
 Vanaf 6 uur zal er hinder zijn op en rond de Watersportbaan door de
combinatie van de Midzomernachtrun en de opbouw voor het BK.
 Vanaf 20 uur is de reisweg van de bussen richting Blaarmeersen
onderbroken in de Zuiderlaan en beperkt tot eindhalte Belvédère.
Dit gaat om buslijnen: 38 Gent Blaarmeersen - Sint-Amandsberg Achtendries,
39 Gent Blaarmeersen – Oostakker Dorp, 41 Gent Blaarmeersen – Merelbeke
Kwenenbos, 43 Gent Blaarmeersen – Melle Caritas - Bottelare & 6 Gent
Watersportbaan – Mariakerke Post.
3. Op zondag 30 juni:
 Vanaf 6 uur is het domein van de Blaarmeersen enkel bereikbaar voor wagens
via de Europalaan én met een geldige parkeervergunning voor het BK.
 Is er een uitkijkzone voor personen met een handicap aan de Zuiderlaan tussen
de Strandlaan en de Duiklaan. En parkeren is mogelijk dichtbij de aankomstzone
op de voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap.
 Staan er extra fietsrekken naast het Huis van de Sport en aan de Topsporthal.
Om middernacht is er terug een normale verkeerssituatie aan de
Watersportbaan.
Meer info
Neem alvast een kijkje op de website: www.bkgent2019.be en volg alle info op de sociale
media via #BKGent.
Contact Golazo:
 Onthaal weekdagen 9 uur – 17 uur: 011 45 99 00.
 Zaterdag 29 en zondag 30 juni: 0479 45 99 26.
U bent van harte welkom op zondag 30 juni om de wielrenners aan te moedigen en van dit
spetterende wielerfeest te genieten.
Met vriendelijke groeten,
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