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Belangrijke info  
aan de bewoner 

 
 
Geachte inwoner, 
 
Op zondag 11 juli 2021 wordt rondom de Wiezebrug te Gijzegem de 2de editie van de Short Distance Triatlon 
Aalst georganiseerd. 
 
 
Tijdens dit sportieve evenement zullen de deelnemers van de verschillende wedstrijdreeksen achtereenvolgens 
zwemmen in de Dender, fietsen op een afgesloten parcours vanaf de Wiezebrug door het centrum van 
Herdersem en Wieze, en lopen langsheen het jaagpad met finish aan Dendergalm.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Verkeersmaatregelen 
 
Om de veiligheid van de deelnemers en de goede doorstroming van het normale verkeer te waarborgen tijdens 
de Triatlon zijn uitzonderlijke verkeersmaatregelen van toepassing.  
 
Tussen 12u en 17u30 zal het parcours afgesloten zijn voor alle verkeer en geldt er eveneens een parkeerverbod.  
Bewoners van het fiets- of loopparcours die tussen 12u en 17u30 hun voertuig wensen te gebruiken dienen hun 
voertuig reglementair buiten het parcours te parkeren vóór 12 uur.  
 
Deze maatregelen werden in onderlinge overeenkomst met Lokale Politie en het College van Burgemeester en 
schepenen goedgekeurd in een bijzonder tijdelijk verkeersreglement. Indien u vragen heeft over de praktische 
toepassing van deze verkeerswijzigingen, kunt u terecht bij Tom Dumont, coördinator Veiligheid, op het nummer 
0470/900 738. 

Het fietsparcours start vanaf de 
wisselzone in de Roland 
Monteynestraat en maakt gebruik van 
de volgende straten: Wiezebrug, 
Disgenaatdreef, Aartstraat, Alfons De 
Cockstraat, Grote Baan, 
Kapelleommegang, Kouterbaan, Grote 
Baan, Schrovestraat, Wiezeplein, Sas-
baan, Disgenaatdreef, Wiezebrug. 

Ook het loopparcours start aan 
de wisselzone in de Roland 
Monteynestraat en maakt gebruik 
van het jaagpad langs de Dender 
tussen Wiezebrug en Dreef, en 
van de volgende straten: de 
Roland Monteynestraat, de 
Meirbeekstraat en de Denderweg.  
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Openbaar vervoer 
 
Vanaf 12u00 zullen de buslijnen omgeleid worden: 

➢ Lijn 2 wordt beperkt tot rond punt Wijngaardveld 
➢ Lijn 92 (bediening van de bushaltes te Herdersem en Wieze is reeds onderbroken ten gevolge de 

werken ‘Werken Grote Baan’) 
Voor meer info kan u terecht op de website van De Lijn (https://www.delijn.be/). 
 
Thuiszorg, catering, levering aan huis 
 
Alle lokale thuiszorgorganisaties werden op de hoogte gebracht van de uitzonderlijke verkeersmaatregelen die 
van kracht zijn op het fiets- en loopparcours. Bewoners die gebruik maken van catering of levering aan huis, 
verzoeken wij eveneens rekening te houden met deze uitzonderlijke verkeersmaatregelen en hun leveranciers op 
de hoogte te stellen. 

 
 
 
Met sportieve groeten, 
Organisatiecomité Short Distance Triatlon Aalst 
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