Geachte bewoners van het centrum van Weesp,
VECHTLOOP 2022
Zondag 26 juni 2022 komt de VECHTLOOP door het centrum.
Het parcours van de Vechtloop door het centrum van Weesp is als volgt:
’s Gravelandseweg, Ossenmarkt, Vechtbrug, Hoogstraat, Sluisbrug, Herengracht, Zwaantjesbrug,
Binnenveer, Achtergracht, Breedstraat, Nieuwstad, Slijkstraatbrug, Oude Gracht, Grote Plein,
Nieuwstraat, Hanensteeg, Middenstraat, Waagplein, Kerkstraat, Hoogstraat, Vechtbrug, Ossenmarkt.
(daarna gaat het parcours verder over de ‘s Gravelandseweg)
WAT BETEKENT DAT VOOR U.
De Vechtbrug op de Hoogstraat is afgesloten van 11.15 tot 15.00 uur
Het centrum van Weesp wordt kort afgesloten van 11.15 tot 12.30 uur
● Hoek Hoogstraat/Herengracht, ter hoogte van
de Sluisbrug
● Hoek Herengracht/Papelaan, ter hoogte van.
Dobey
● Hoek Buitenveer/Singel, thv. Bloem en Bloem
● Schaepmanstraat/Talmastraat thv. de
Achtergracht
● Breedstraat, thv. de Achtergracht
● Nieuwstad, thv. de Breedstraat
● Oudegracht
● Nieuwstraat, thv. het Stadhuis
● Hoogstraat Vechtbrug
U kunt op zondag 26 juni 2022 tijdens deze periode geen gebruik maken van een motorvoertuig in
het centrum van Weesp (gebied tussen Hoogstraat, Herengracht, Achtergracht, Breedstraat).
Fietsers dienen af te stappen. Zie ook de vooraankondigingsborden ter plaatse.
Wij vragen uw medewerking in verband met de veiligheid van deelnemers, organisatie en uzelf:
● Openbare weg deze dag vrijhouden. Dus niet op de weg parkeren!
● Reisgedrag aanpassen aan deze verkeersmaatregelen. Informeer ook eventuele bezoekers.
● Instructie van de verkeersregelaars opvolgen. Deze vrijwilligers zijn door de gemeente
aangesteld om de verkeersveiligheid te handhaven.
● Het parkeerterrein bij MHCW is die dag gesloten
Maak er een leuk evenement van! Doe mee, steun de lopers door ze warm te onthalen of… z.o.z….
Meer informatie kunt u vinden op www.vechtloop.nl . Voor specifieke vragen of opmerkingen kunt
een e-mail sturen naar info@vechtloop.nl of bellen met tel. 06-25096821
Met sportieve groeten,
Stichting Vechtloop Weesp

Leuke actie van de Vechtloop!
Help de Vechtloop op jouw hoek en ontvang een kopje koffie bij het café om de hoek!
Bij de afsluiting van het centrum kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Verschillende straatjes
worden kort afgesloten voor de doorkomst van de lopers van de 10KM. Bij de toegangswegen staan
verkeersregelaars, maar ook bij de kleinere straten is het fijn als er iemand staat om het verkeer
tegen te houden. Precies jouw straatje! Hieronder zie je de route van de Vechtloop en waar we dus
hulp kunnen gebruiken.
Help jij een uurtje (of iets langer) mee? Dan ontvang je van ons een 2 consumptiebonnen bij één
van de cafés die de Vechtloop sponsoren. Stuur een mailtje naar

vrijwilligers@vechtloop.nl dan zorgen we dat je een vrijwilligershesje krijgt en dus een
consumptiebon.
Alvast veel dank voor je hulp!
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Hoek Hoogstraat/Herengracht, thv. de Sluisbrug
Hoek Herengracht/Papelaan, thv. Dobey
Hoek Buitenveer/Singel, thv. Bloem en Bloem
Schaepmanstraat/Talmastraat thv. de
Achtergracht
Breedstraat, thv. de Achtergracht
Nieuwstad, thv. de Breedstraat
Oudegracht
Nieuwstraat, thv. het Stadhuis
Hoogstraat Vechtbrug

