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Bewonersinformatie Ronde van Oudorp 

Na het succes in 2019 gaan wij ook dit jaar weer een mooi wielerfeest organiseren. Dit 
keer op zondag 22 augustus 2021. 

Om alles weer zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij hierbij de belangrijkste 
informatie op een rij gezet en een aantal verzoeken aan u als omwonende van het 
parcours. 

Programma zondag 22 augustus 2021 

Aanvang Onderdeel 

08:00   Start opbouw parcours 

10:00   Volledige afsluiting parcours en het gebied binnen het parcours 

13:00 – 19:30  Diverse wedstrijden (zie voor volledig programma onze website) 

19:30  Aanvang opruimen en vrijgave parcours 
Onder voorbehoud van wijzigingen 

Het parcours en parkeren 

Het parcours en de verkeersmaatregelen zijn ten opzichte van 2019 ongewijzigd. De 
Herenweg, Munnikenweg, Kasteellaan, Westerstraat en Kerklaan maken hier deel van uit.  

Wij verzoeken u vriendelijk om de aan het parcours geparkeerde auto’s op zaterdagavond al 
te verplaatsen naar een plek buiten het afgesloten parcours.  

Als u woont in het binnengebied (binnen het afgesloten parcours, Westerstraat, Marestraat, 
Pastoor H.C. Maatstraat etc.) dan dient u ook uw auto te verplaatsen indien u deze 
gedurende het evenement wilt gebruiken. U kunt dit gebied niet verlaten met uw auto 
tijdens het evenement, per fiets of lopend uiteraard wel.  

Tijdens de koers 

Om de veiligheid van de wielrenners en de bewoners te waarborgen zijn de volgende 
verkeersmaatregelen van kracht:  

Het parcours is alleen toegankelijk voor de deelnemers, volgauto´s en motoren van de 
organisatie/jury. Overige verkeersdeelnemers zijn niet toegestaan. 

Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de trottoirs. Op een aantal vast aangewezen 
plaatsen is het mogelijk om over te steken onder begeleiding (na toestemming) van een 
vlaggenist (herkenbaar aan vlag en hesje).  

Op diverse plaatsen rond het parcours staan vlaggenisten die waarschuwen als de renners in 
aantocht zijn. Dit gebeurt door fluitsignalen en het zwaaien met een rode vlag.  
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Voor en achter de renners rijden één of meerdere motoren en auto’s ter begeleiding. Na het 
voorbijkomen van de eerste motor is het niet toegestaan om over te steken. 

Wilt u oversteken wanneer de renners voorbij zijn? Dit kan maar vraag bij twijfel altijd aan 
een vlaggenist of het mogelijk is. 

Wij vragen u huisdieren zoveel mogelijk binnen te houden en niet uw hond uitlaten langs 
het parcours. Dit voor een ieders veiligheid. 

Tijdens de wedstrijden is de organisatie te bereiken via de jurywagen aan de Herenweg of 
via telefoonnummer: 06 422 615 19.  

Calamiteiten 

Bij calamiteiten waarbij Politie, Brandweer of Ambulance gebruik moet maken van het 
parcours, zal de koers worden stilgelegd. Hiervoor is een protocol afgestemd met de 
gemeente Alkmaar waarbij toegang gegarandeerd wordt.  

Bij medische calamiteiten kunt u voor de eerste hulp ook altijd een beroep doen op onze 
EHBO’ers. Dit zijn gecertificeerde hulpverleners van het Rode Kruis. Dit is een service van 
ons als organisatie maar bel bij spoed en/of levensbedreigende situaties ook altijd de 112-
alarmcentrale. 

Tenslotte 

Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is 
rondom het parcours van groot belang om als bezoeker de 1,5 meter afstand van elkaar te 
houden, ook van familie of vrienden die u wellicht ontmoet. Geef elkaar voldoende de 
ruimte en blijf bij klachten thuis en laat u testen.   

In 2019 was het een prachtige dag in ons mooie dorp en natuurlijk hopen wij dit te 
evenaren. Wij roepen graag iedereen weer op om de vlag uit te hangen en het feest op 1,5 
meter afstand van elkaar met ons mee te vieren. 

Kijk voor uitgebreide en actuele informatie en/of updates op onze website:  

www.rondevanoudorp.nl 

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

 
Stichting Wielerronde van Oudorp 
Rein Jagtenberg 
Ivar Stoop 
Joeri Stoop 
Rico Kos 
Maarten Borgers 


