Omloop Het Nieuwsblad – zaterdag 27 februari 2021

Gent, 15/02/2021
Geachte bewoner,
“Omloop Het Nieuwsblad” is ondertussen een vaste Gentse waarde geworden.
Dit jaar zijn we aan onze 76ste editie toe. Al zal het nu gezien de huidige gezondheidssituatie iets anders
verlopen dan we gewend zijn. Het evenement zal op zaterdag 27 februari namelijk plaatsvinden achter
gesloten deuren. Traditiegetrouw gaan zowel de Elite Mannen als de Elite Vrouwen opnieuw van start
aan ‘t Kuipke, maar voor één keer zullen de renners en rensters het dus zonder de trouwe Gentse
wielerfans moeten stellen.
De aankomst van beide wedstrijden vindt plaats in Ninove.

Om alles in goede banen te leiden worden volgende verkeersmaatregelen genomen:
De Rysselberghedreef, E. Clauslaan (vanaf Jan Hoetplein tot Fortlaan), Hofbouwlaan en K.L.
Ledeganckstraat worden op vrijdag 26/02/2021 vanaf 10.00 uur tot zaterdag 18.00 uur afgesloten voor
alle verkeer. Enkel de bussen van De Lijn zullen op vrijdag 26/02/2021 vanaf 15.00 uur terug tijdelijke
doorgang krijgen tot 19.00 uur. Al het andere verkeer dient de omleidingen te volgen.
Parkeerverbod:
De organisatie heeft haar uiterste best gedaan om de parkeerhinder voor omwonenden zo maximaal
mogelijk te beperken. Hiervoor hebben zij plaatsen gereserveerd in de ondergrondse parking van het
ICC. In een aantal straten in de omgeving van het Citadelpark bevinden zich voorbehouden
bewonersplaatsen. De parkeerwachters controleren daar intensief. Wie zijn wagen toch op een
bewonersplaats parkeert zonder geldige vergunning, riskeert een retributie van 80 euro per drie uur.
Om dit sportief gebeuren vlekkeloos en veilig te laten verlopen, zal parkeren verboden zijn:
o

Van vrijdag 26/02/2021 6.00 uur tot zaterdag 27/02/2021 18.00 uur:
F. Scribedreef, F. van Rysselberghedreef, E. Clauslaan (vanaf Jan Hoetplein tot Fortlaan),
Hofbouwlaan, K.L. Ledeganckstraat.

o

Zaterdag 27/02/2021 van 6.00 uur tot 14.30 uur:
Ch. De Kerchovelaan (kant Citadelpark tussen LeopoldII-laan en Heuvelpoort), Krijgslaan
(tussen Fortlaan en Burggravenlaan) en Gaspar De Craeyerstraat.

Het parkeerverbod wordt overal aangeduid door middel van parkeerverbodsborden. Er zullen tevens
extra controles uitgevoerd worden op foutparkeerders.
Net zoals vorig jaar worden er in de buurt van het parcours ondanks de parkeerverboden géén extra
voorbehouden bewonersplaatsen gecreëerd. Voor de straten die op het parcours liggen, zal de politie
ook geen toelating verlenen om op zaterdag 27 februari 2021 te verhuizen.
Verder reserveert de organisatie nog plaatsen voor wedstrijdwagens op de vloerplaat van Hal 6 en in
de Floraliënhal.
Om dit alles in goede banen te leiden, voorziet de organisatie in extra stewards die controle uitoefenen
op voertuigen die het park willen binnenrijden. Enkel zij die zich correct kunnen legitimeren zullen
toegang verleend worden.

Verkeersvrije straten:
Vrijdag 26 februari 2021 van 10.00 uur tot zaterdag 27 februari 2021 18.00 uur:
F. van Rysselberghedreef, E. Clauslaan (vanaf Jan Hoetplein tot Fortlaan), Hofbouwlaan, Jan Hoetplein.
Enkel de bussen van De Lijn zullen op vrijdag 26 februari 2021 tussen 15.00 uur en 19.00 uur toegang
krijgen tot de E. Clauslaan, Hofbouwlaan en F. van Rysselberghedreef. Deze maatregel neemt de
organisatie samen met de verschillende stadsdiensten om de spitsuren bij De Lijn te verlichten. Alle
andere voertuigen zijn verplicht de omleidingen te volgen.
Zaterdag 27 februari 2021 van 6.00 uur tot 18.00 uur:
K.L. Ledeganckstraat, F. Scribedreef, F. van Rysselberghedreef, E. Clauslaan, Hofbouwlaan, Jan
Hoetplein.
Voor info over de wedstrijden kan u steeds contact opnemen met de organisatie op volgend
telefoonnummer: 02/ 303 35 00 of 0496/38 85 54.
Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij Gentinfo
Tel: 09/210 10 10
E-mail: gentinfo@gent.be
Openingsuren: maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 19.00 uur.
Met vriendelijke groeten,
Wim Van Herreweghe
Organisator Omloop het Nieuwsblad

