Betreft:Verkeersmaatregelen Velsertunnel Run

Datum: zondag 27 november 2016

Geachte bewoner(s) in Velsen Noord,
Zondag 27 november a.s. vindt in opdracht van de gemeenten
Beverwijk en Velsen de Velsertunnel Run plaats. De Velsertunnel Run
biedt een unieke kans aan 6000 deelnemers om door de Velsertunnel
te rennen. Na de start in Velsen-Zuid vanuit het Rabobank
IJmondstadion gaat de route onder andere over de prachtige paden in
de parken Velserbeek, Waterland en Beeckestein om tot slot te na de
passage door de Velsertunnel en Velsen-Noord te finishen in de
Breestraat, de bruisende winkelstraat van Beverwijk. De hardlopers
hebben er dan een afstand van 7,68 km opzitten. Een knipoog naar de
768 meter lengte van het overdekte deel van de Velsertunnel. De
hardlopers gaan in 12 startgroepen van 500 deelnemers per keer om
de 10 minuten van start.

Tijdsplanning
10:45 uur
11:00 uur
13:00 uur
15:00 uur

Activiteit
Afsluiting parcours
Start
Velsertunnel Run
Laatste start
Velsertunnel Run
Opheffen
verkeersmaatregelen

Verkeershinder voor bewoners en ondernemers langs het parcours:
Om de hinder voor zowel bewoners als deelnemers zoveel mogelijk te beperken zijn er een door de
vergunningverlenende instanties een aantal verkeersmaatregelen vastgesteld. Daarnaast is er
constructief en positief overleg geweest met het Wijkplatform Velsen-Noord, Fietscrossclub Wijkeroog,
buurtsportcoach Jurre Brussel, Velsen-Noordse ondernemers en bands en de Stichting Vrienden van
Velsen-Noord. De passage voor de hardlopers door Velsen-Noord moet dankzij de Velsennoorders
een onvergetelijk bruisend spektakel worden en een extra dimensie geven aan de Velsertunnel Run.
Bij een evenement van deze omvang is wat vertraging en hinder voor de bewoners echter
onvermijdelijk.
Parkeren
Bewoners en ondernemers die op 27 november tussen 10:45 en 15:00 willen vertrekken van hun huis
of bedrijf kunnen het beste parkeren ten westen van de Wijkerstraatweg.

Maatregelen





Tussen 10:45 en 14:00 wordt Velsen Noord t.h.v. de Ladderbeekstraat afgesloten.
De buurt is alleen te bereiken via de voetgangers oversteekplekken.
De buurt ten oosten van Ladderbeekstraat is via de Watervlierstraat te verlaten. Noodverkeer
is te allen tijde mogelijk en heeft te allen tijde voorrang.
In Velsen-Noord zullen verkeersregelaars en parcoursbegeleiders (uit Velsen-Noord) actief
zijn.

Oversteekplaatsen
 Melklaan
 Watervlietstraat
 Meerweidenlaan
 Heirweg

Oversteekplaatsen voetgangers

Verboden in te rijden

Mocht u nog vragen hebben aan de hand van bijgevoegde verkeersmaatregelen, kijk dan op onze
website www.velsertunnelrun.nl of neem contact met de organisatie via info@velsertunnelrun.nl
Alvast dank voor uw begrip en het hiermee mede mogelijk maken van een unieke belevenis!
Met vriendelijke groet namens de gemeentes Beverwijk en Velsen

Organisatie Velsertunnel Run

