Aan de inwoners van Bakboord en Breed Veertien
Maandag 5 juli 2021
Geachte bewoner,
Op zaterdag 10 juli a.s. wordt de Baloise Ladies Tour gereden. Deze meerdaagse rittenkoers heeft
in Knokke-Heist op 10 juli zowel een aankomst van de rit in lijn Cadzand – Westkapelle, als een tijdrit
tussen Heist en Westkapelle.
De wegrit start in Cadzand en zal omstreeks 11.55 uur via de Sluisstraat en de Westkapellestraat op
de lokale ronde in Knokke-Heist aansluiten. Vervolgens rijdt het peloton via Breed Veertien, Bakboord,
de Heistlaan en Dudzelestraat naar Weskapelle. Via de Waterstraat terug naar de Westkapellestraat.
Na 3 lokale rondes finisht het peloton omstreeks 13.30 uur op de zuidelijke rijbaan van de
Dudzelestraat tussen de Oostkerkestraat en de Oude Hoekestraat.
In de namiddag staat er tussen 16.30 en 20.30 uur een tijdrit op het programma. Deze zal starten op
de Heistlaan aan de rotonde met Bakboord. De rensters finishen na 11 kilometer andermaal op de
zuidelijke rijbaan van de Dudzelestraat tussen de Oostkerkestraat en de Oude Hoekestraat.
Hierbij verzoeken wij om uw medewerking zodat uw veiligheid, alsook deze van de deelnemers
niet in het gedrang komt. Gelieve hiertoe de richtlijnen van de politie en de seingevers strikt op te
volgen en rekening te houden met onderstaande instructies en omstandigheden.







Op zaterdag 10 juli geldt er een algemeen parkeerverbod langs het parcours.
Voor de wegrit houden de inwoners rekening met onderstaande maatregelen:
o Tussen 12 en 13.30 uur worden 3 lokale rondes gereden. Voor de rode vlag
(openingsvoertuig) en na de groene vlag (sluitingsvoertuig) is het parcours vrij voor het
verkeer in de richting van de wedstrijd (richting Dudzelestraat).
Tijdens de tijdrit zal het volledige parcours verkeersvrij gemaakt worden tussen 16.30 en 20.30
uur. Hierdoor is er geen verkeer mogelijk op het parcours en geldt er een algemeen
parkeerverbod.
o Ter hoogte van de start is het op zaterdag 10 juli niet meer mogelijk om de rotonde
Heistlaan-Bakboord richting Heist centrum te gebruiken vanaf 16 uur. De aansluiting op de
Heistlaan via Scheurleg blijft mogelijk.
o Tijdens verkenning (vanaf 16.30 uur) en de wedstrijd (17.30 – 20.30 uur) zal de Heistlaan
tussen de start en de Dudzelestraat niet toegankelijk zijn met de wagen tussen 16.30 en
20.30 uur en geldt er op deze strook een algemeen parkeerverbod.
De start van de laatste renster is voorzien rond 20.15 uur. Van zodra deze is gestart, zal de
Heistlaan opnieuw geleidelijk toegankelijk worden richting de Dudzelestraat. De rotonde HeistlaanBakboord richting Heist zal opnieuw toegankelijk zijn vanaf 20.45 uur.

Meer info via www.knokke-heist.be/baloiseladiestour. Voor eventueel bijkomende informatie over de
verkeersafwikkeling mag u steeds contact opnemen met de dienst evenementenbeheer van de
lokale politie op het telefoonnummer 050/619.650.
Wij danken u voor uw begrip en hopen op uw medewerking te kunnen rekenen.
Hoogachtend,

Astrid Vervaet
diensthoofd Sportdienst

Jan Morbee
schepen van Sport
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