Aan de bewoners van de stad Brugge

Beste buurtbewoner,

Op zondag 6 juni 2021 staat een nieuwe editie van de Euro Shop Elfstedenronde op de kalender met
start ter hoogte van ‘t Zand en aankomst op de Buiten Kruisvest. Om deze wielerwedstrijd in goede
banen te leiden, zien we ons genoodzaakt enkele maatregelen te nemen met betrekking tot
mobiliteit.

Timing zondag 6 juni:
-

11u00:
12u10:
14u30:
14u35:
14u56:
15u17:
15u39:
16u00:
16u22:
16u45:

Presentatie van de renners op ‘t Zand
Start op ‘t Zand
Passage in het stadscentrum via Ezelstraat - Sint-Jabobsstraat - Markt - Wollestraat
1ste passage op de Buitenkruisvest (finish)
2de passage op de Buitenkruisvest (finish)
3de passage op de Buitenkruisvest (finish)
4de passage op de Buitenkruisvest (finish)
5de passage op de Buitenkruisvest (finish)
6de passage op de Buitenkruisvest (finish)
Finish Buiten Kruisvest

Artikel 1.- Het parkeren van motorvoertuigen, rijwielen of eender welk ander voertuig is verboden
op zondag 06 juni 2021:
1° vanaf 07.00 uur tot 14.00 uur in de hierna vermelde straten: Boeveriestraat (tussen Klokstraat
en Kon. Albert I-laan), Buiten Kruisvest
2° vanaf 08.00 uur tot 17.00 uur in de hierna vermelde straten: Dampoortstraat (tussen Karel van
Manderstraat en Zuidervaartje)
3° vanaf 10.00 uur tot na de passage van de Elfstedenronde in de hierna vermelde straten:
Ezelstraat, St Jakobsstraat, Wollestraat, Rozenhoedkaai, Braambergstraat, Predikherenstraat,
Langestraat
4° vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur in de hierna vermelde straten: Brieversweg (enkel kant pare
huisnummers tot 100 m voor Akkerstraat, nadien aan beide kanten), Akkerstraat (tussen
Brieversweg en Keizerstraat), Keizerstraat, Schaakstraat (tussen Keizerstraat en Moerkerkse
Steenweg)
Artikel 2.- Op zondag 06 juni 2021 vanaf 06.00 uur tot na de Elfstedenronde is het verkeer en de
doortocht van alle voertuigen, rijwielen inbegrepen, alsmede dieren verboden in de hierna vermelde
straten : Buiten Kruisvest
Artikel 3.- Op zondag 06 juni 2021 vanaf 08.30 uur tot na de passage van de Elfstedenronde is het
verkeer en de doortocht van alle voertuigen, rijwielen inbegrepen, alsmede dieren verboden in de

hierna vermelde straten : Boeveriestraat (tussen Klokstraat en Kon. Albert I-laan), Vrijdagmarkt, ’t
Zand
Artikel 4.- Op zondag 06 juni 2021 vanaf 10.00 uur tot na de Elfstedenronde is het verkeer en de
doortocht van alle voertuigen, rijwielen inbegrepen, alsmede dieren verboden in de hierna vermelde
straten : Dampoortstraat (tussen rond punt Karel van Manderstraat en Zuidervaartje)
Artikel 5.- Op zondag 06 juni 2021 vanaf 14.00 uur tot na de zesde passage van de Elfstedenronde
is het verkeer en de doortocht van alle voertuigen, rijwielen inbegrepen, alsmede dieren verboden
in de hierna vermelde straten : Damse Vaart Zuid, Brieversweg, Akkerstraat (tussen Brieversweg en
Keizerstraat), Keizerstraat, Schaakstraat (tussen Keizerstraat en Moerkerkse Steenweg), Moerkerkse
Steenweg (tussen Brieversweg en Buiten Kruisvest)
Artikel 6.- Op zondag 06 juni 2021 zal de doortocht van de lijnbussen geschorst worden in de
straten en tijdens de uren zoals bepaald in de voorgaande artikels.
Voor verdere info kan U de lijn steeds contacteren op het nummer 070 220 220
Artikel 7.- Op zondag 06 juni 2021 is het tot na de start en het voorbijtrekken van de Elfstedenronde
verboden om in de binnenstad publicitair materiaal uit te delen met uitzondering voor de sportdienst
van de Stad Brugge.
Artikel 8.- Op zondag 06 juni 2021 is het leuren verboden in de binnenstad en dit tot na de start en
het voorbijtrekken van de Elfstedenronde met uitzondering van de personen die een aanbestede
standplaats in huur hebben. Gebruikers van een aanbestede standplaats, die om organisatorische
redenen op die dag hun standplaats niet kunnen innemen, zullen naargelang de omstandigheden
een speciale plaats toegewezen worden door de dienst Vergunningen.
De centrumshuttle zal een aangepast traject volgen in de periode dat de straten afgesloten zijn voor
alle verkeer. Tot 13.30 uur zullen de busjes via de tunnel onder ’t Zand naar het station rijden
waardoor halte Concertgebouw tijdelijk niet bediend zal worden. Ook is de Markt niet bereikbaar tot
15.00 uur. Hierdoor zal tot dan in omleiding gereden worden via de Braambergstraat - Hoogstraat Langestraat - Philipstockstraat en zal halte Markt tijdelijk niet bediend kunnen worden.
Indien nodig kan u de Politie contacteren op het nummer: 050 44 89 01 (tijdens kantooruren) of
het algemeen nummer: 050 44 88 44
Alle informatie is ook terug te vinden op de website http://www.sport.be/elfstedenronde

Wij danken U alvast voor uw begrip en hopen er in deze moeilijke tijden toch een hoogdag van te
kunnen maken.

Met sportieve groeten,

Organisatie Euro Shop Elfstedenronde, met de steun van stad Brugge

