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Geachte mevrouw/heer,
Op zondag 17 maart 2019 houdt de Stichting Zwinsteden Sluis met medewerking van de
gemeente Sluis de Zwinstedenloop. De wedstrijd duurt van 11.30 tot 15.30 uur. Er worden
ongeveer 1.500 deelnemers verwacht. In deze brief informeren wij u over de
(verkeers)maatregelen en de overlast die u mogelijk kunt ondervinden.
Parcours
Binnen de bebouwde kom liggen de volgende straten op het parcours:
Start Groote Markt, Vrijstraat, Nieuwe Weg, Walplein, Kaai, Oude Kerkstraat, Plompe Toren,
Nieuwstraat, Kapellestraat, Sint Annastraat, Jaagpad, Parmabrug, fietspad achter de Stenen
Beer, fietspad Nieuwstraat, Groenevelt, Burgemeester Aernoudtsweg, fietspad Zuidpoort,
Zuiddijk, Sint Pieterstraat, Dinsdagstraat, Julianastraat, finish Groote Markt.
Maatregelen
Om de wedstrijd goed te laten verlopen en de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de
volgende maatregelen getroffen:
• Het traject vanaf de Groote Markt, Vrijstraat, Nieuwe Weg, Walplein, Kaai, Oude
Kerkstraat, Plompe Toren, Nieuwstraat, Kapellestraat tot aan aan de Sint Annastraat,
wordt van 11.30 tot 13.15 uur gedurende de starttijden van de verschillende
loopwedstrijden met tussenpozen voor het verkeer afgesloten.
• Overige straten en bedrijven blijven gedurende de wedstrijd bereikbaar.
• De politie en verkeersregelaars beveiligen zowel binnen als buiten de bebouwde kom de
kruispunten en oversteekplaatsen en begeleiden het doorgaande verkeer.
• De doorgang voor de hulpdiensten is uiteraard gewaarborgd langs het hele parcours.
• Busmaatschappij Connexxion rijdt van 11.15 - 15.45 uur met een aangepaste
dienstregeling.
Lijn 42 Brugge-Breskens en vice versa rijdt tussen 11.15 en 15.45 uur enkel via de
Rondweg Sluis met opstapplaatsen aan de haltes Toversluis en de grens St. Anna ter
Muiden.
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Voorzichtigheid
We verzoeken u de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en enkel te rijden in de richting
die door de deelnemers wordt gebruikt. Volg ook de aanwijzingen van de politie en de
verkeersregelaars strikt op. Zo brengt u uw eigen veiligheid en de veiligheid van de
deelnemers niet in gevaar.
Wij gaan ervan uit dat de Zwinstedenloop net als de voorgaande jaren een geslaagd sportief
evenement wordt en wensen de deelnemers veel succes.
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip voor de mogelijke overlast en vertrouwen op uw
medewerking. Als u nog vragen heeft over de maatregelen die voor de Zwinstedenloop
getroffen worden, kunt u terecht bij de heer Willy Schram van de afdeling Beleid en Beheer
(BB), tel. 06-2112 7421.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
De secretaris

S.l. de Kievit-Minnaert
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