Achtmaal, juni 2022
Geachte heer / mevrouw,
Op zaterdag 9 juli a.s. organiseert Stichting Autosport Zuid-West Brabant haar
jaarlijkse internationale autosport evenement; de GTC Rally, de NED Historic
Rally en de JUMBO Short Rally. Deze autorally wordt voor een deel verreden
over één van de wegen waarvan u gebruik moet maken om bij uw woning en/of
uw bedrijf te komen, daarom vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken:
Veiligheid
Om de veiligheid voor alle betrokkenen en het evenement te vergroten, zullen in
de week voor de rally diverse materialen uitgereden worden naar de betreffende
wegen waarover gereden wordt. Denk hierbij aan vaten, banden, drang- en
bouwhekken.
Verkennen
Deelnemers aan het evenement krijgen de mogelijkheid de route te verkennen.
Deze verkenning vindt plaats op: zaterdag 9 juli van 10:30u – 14:30u
Tijdens het verkennen dienen de deelnemers zich te houden aan de normaal
geldende verkeersregels. De organisatie zal tijdens de verkenning streng
controleren dat deze gehandhaafd worden.
Het is verboden voor deelnemers zich voor de verkenning op de route te
bevinden, daarom wordt ook voor het verkennen streng gecontroleerd.
De wegen zijn tijdens het verkennen gewoon open voor al het overige verkeer.
Afsluiting
De weg waaraan uw woning en/of uw bedrijf is gevestigd, zal worden afgesloten
op: Zaterdag 9 juli van 15:30 tot 23:30 uur.
Wij begrijpen dat deze tijden mogelijk problemen voor u op kunnen leveren. Om
eventuele overlast tot een minimum te beperken vragen wij u vriendelijk zo snel
mogelijk contact met ons op te nemen zodat wij met u kunnen overleggen.
Daarnaast vragen wij uw medewerking om op 9 juli geen voertuigen, trailers,
steigers en/of tenten binnen 10 meter van de weg te plaatsen. In de rally kan het
voorkomen dat er door onvoorziene omstandigheden een kleine vertraging
ontstaat. Wij vragen daarom om uw begrip indien het voorkomt dat genoemde
tijden kunnen afwijken.
Entree
Tijdens het evenement heft de organisatie entree op de klassementsproeven.
Meer informatie hierover vindt u op onze website www.gtcrally.eu.
Contact
Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de
coördinator omwonenden: Ria Kustermans 06-30 03 40 91, ma t/m vr 18:0021:00 uur en za 11:00-17:00 uur of via e-mail: omwonenden@gtcrally.eu (o.v.v.
KP Klein-Zundert).
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Autosport Zuid-West Brabant

