
 

Bewoners op parcours die woning verlaten tijdens het 
evenement:  
Wie tijdens het evenement (17u tot 22u) zijn woning moet verlaten 
plaatst best zijn wagen buiten het parcours en gebruikt één van de 
twee doorgangen om te kunnen vertrekken. 

Bewoners die thuiskomen in een straat van het evenement: 
Als zij tijdens het evenement thuiskomen worden zij verzocht hun 
wagen buiten het parcours te parkeren en deze op te halen na het 
evenement (omstreeks 22u) 

Max Temmermanlaan afgesloten tot 24u 
De Max Temmermanlaan zal afgesloten blijven gedurende het hele 
evenement vanaf 17 u tot en met 24 u. Dit tussen de Sint-Jozeflaan 
en het Heidestatieplein. Tijdens deze periode blijft er een omleiding 
gelden. 

NOG VRAGEN ! 
Kijk eerst op onze website www.wieka.be , daar zal je al heel wat 
antwoorden terugvinden. Je kan ook altijd mailen naar onze 
vereniging info@wieka.be  of in uitzonderlijk geval kan je tijdens 
het evenement ook verder contact opnemen met Stijn van Bouwel 
0493/63.03.74 of Louis van den Buijs 0477/22.24.81. 

WETTELIJKE BASIS: 
Voor het doorvoeren van deze verkeersmaatregelen stemden de 
gemeentebesturen van Kalmthout en van Kapellen 
politiereglementen, hierdoor worden deze maatregelen 
uitvoerbaar. 
 

Alvast dank voor jullie medewerking en onze sorry voor de 
overlast die wij die avond bezorgen! 

TIP: Kom die avond mee genieten in het hartje van Heide! 

 

OPGELET !      
Verkeersmaatregelen 
op vrijdag 5 augustus 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: www.wieka.be 
 

 

17u45:   7de RETRO-KOERS 

 Wielerwedstrijd zoals dit was in 

de jaren ’60-70 

19u15: 38te ACHT VAN HEIDE 

 Wielerwedstrijd voor gentlemen 

 

Na deze wedstrijden beleef je een sfeervolle 

avond in het centrum van Heide 

 
 

http://www.wieka.be/
mailto:info@wieka.be
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Omloop retro-koers 

 
Omloop gentlemen 

 
 

 
 

VERKEERSMAATREGELEN: 
Beste bewoners, 
 
Op vrijdag 5 augustus organiseren wij voor de 7e keer een 
wielerevenement in Heide - Kapellenbos waarbij 
verkeersmaatregelen gelden. 
Het globale gedeelte, hiernaast aangeduid als omloop retro-
koers & gentlemen zal tussen 17u en 22u die avond moeilijk 
bereikbaar zijn. 
In principe gaat het om een volledig verkeersvrije omloop.  
Toch hebben wij de nodige maatregelen getroffen zodat het 
binnengebied bereikbaar blijft. 
Parkeerverbod: 
In de eerste plaats wordt er in de straten welke tot het 
parcours behoren een parkeerverbod ingesteld, ook op de 
bermen. Plaats uw auto in de garage of op uw eigendom die 
avond. 
Doorgang naar binnengebied: 
Om te zorgen dat bewoners hun woning kunnen bereiken in 
het binnengebied worden er twee doorgangen voorzien. Op 
deze plaatsen zullen de signaalgevers doorgang verlenen: 
1ste: doorgang Canadezenlaan ter hoogte van Doornenlaan. 
Auto’s die uit de richting Putsesteenweg komen kunnen hier 
na aanwijzing van de signaalgever recht doorrijden en afslaan 
in de Bareellaan, Eikenlaan of Beeklei. (dus de richting van de 
renners mee volgen) 
2de: doorgang aan de kruising Varenlaan/Douglaslaan. Hier 
kunnen automobilisten oversteken om de Varenlaan, de 
Bremlaan of de Corsicalaan te bereiken. 

Retrokoers 

5 augustus 2022 
Start: 17u45 

Alle info: wieka.be 

Acht van Heide 

5 augustus 2022 
Start 19u15 

Alle info: wieka.be 


