De 14e Loop door Houten
vrijdagavond 8 juni 2018
Aan de bewoner(s) van dit pand,
Op vrijdagavond 8 juni 2018 vindt de Loop door Houten plaats met een start en
finish op Het Plein en een doorkomst bij Castellum.
Omdat u aan het parcours woont, of in de buurt daarvan, willen wij vragen om
uw medewerking, zodat de loop weer een succes kan worden.
Vanaf 16:00 uur is een deel van de wegen op en rond Het Plein afgesloten voor
opbouw van afzettingen van het start- en finishgebied. Houd er rekening mee dat
door verkeersmaatregelen rond het parcours wegen niet beschikbaar zijn voor
verkeer tussen 17.30 uur en 21.30 uur. Wilt u die avond alstublieft uw auto zo
goed mogelijk aan de kant parkeren en, waar mogelijk op uw
eigen terrein? Indien u gedurende genoemde tijden gebruik
moet maken van uw auto, willen wij vragen om uw auto vóór
17.30 uur buiten het parcours te parkeren, zodat u het parcours niet hoeft te doorkruisen. Dat zou gevaar op kunnen
leveren voor u en de lopers. Verkeersregelaars, herkenbaar
aan de hes, zorgen voor de verkeersveiligheid op en rond het parcours. Volg hun
instructies altijd op.
Het zou ook erg fijn zijn als de lopers niet gehinderd worden door loslopende
honden. Houd alstublieft uw hond binnen of vast aan een lijn. Het zou leuk zijn als
u met uw straat mee zou willen werken aan de
sfeer door versieringen, muziek, aanmoedigingen enz. We verzoeken u dringend vanwege de
hygiëne de lopers niet te besproeien met water.
In deze brief vindt u aanwijzingen over de verkeersmaatregelen die worden genomen
in verband met de veiligheid voor u en de lopers tijdens de Loop door Houten op vrijdag 8 juni 2018. Deze maatregelen zijn genomen in overleg met gemeente en politie.
Wij hopen op uw medewerking en danken u daarvoor.
Stichting Loop door Houten

Wij hopen op uw medewerking en danken u
daarvoor. Meer info: www.loopdoorhouten.nl
Stichting Loop door Houten

Hoe laat komen de lopers bij u langs?

Wat betekenen de verkeersmaatregelen voor u?

18.15 uur Start van de Kidsrun (600 meter)
Zij lopen vanaf Het Plein via de Vlierweg over de Dorpsstraat en via de Loerikseweg terug naar de finish op Het Plein. Naast kinderen uit de groepen 1 tot en met
4 lopen er ook ouders mee.

De Dorpstraat is tussen 17.30 en 21.30 uur tussen de Prins Bernhardweg en de
Koningin Emmaweg aaneengesloten afgesloten voor alle doorgaande verkeer. Op
andere punten op het parcours is kruisen wel mogelijk op gezette tijden. Volg
altijd de aanwijzingen van verkeersregelaars. Wordt u gesommeerd te wachten,
zet uw motor af en wacht rustig totdat de verkeersregelaar het teken geeft dat u
weer kunt doorrijden. Zodra er grotere ruimten ontstaan in het deelnemersveld
krijgt u de gelegenheid om door te rijden.

18.30 uur Start van de Jeugdloop (1300 meter)
Zij lopen het parcours van de Kidsrun twee keer.
Naast kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 lopen er ook enkele ouders mee.
19:00 uur Start van de Scholierenrun (2500 meter)
Zij lopen de eerste ronde over het parcours van de
Kidsrun. In de tweede ronde lopen zij door tot aan het Stationserf en gaan dan via
de Loerikseweg terug naar de finish op Het Plein.
19.30 uur Start van de 5 kilometer (finish 1e loper om ongeveer 19.55 uur)
Zij lopen vanaf Het Plein via de Vlierweg en de Stationsstraat richting Castellum
en lopen via Het Spoor en De Koppeling om via De Loerikseweg terug te kerennaar de finish op Het Plein.
20.15 uur Start van de 10 kilometer (finish 1e loper om ongeveer 20.50 uur)
Zij lopen de ronde van de 5 kilometer twee keer.

Castellum
We vragen u om het parcours alleen te kruisen op de daarvoor aangegeven plaatsen. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars altijd op. Denk aan de veiligheid van de lopers, zij zijn vermoeid en kunnen niet snel reageren.
Doorkomst 5 kilometer
Doorkomst 1e loper rond 19.40 uur.
Doorkomst 10 kilometer
Eerste doorkomst 1e loper rond 20.25 uur.
Tweede doorkomst 1e loper rond 20.40 uur.

Wijk het Oude Dorp
Bewoners aan de Vlierweg, de Loerikseweg, de Stationsweg en aan de Dorpsstraat tussen de Loerikseweg en de Vlierweg kunnen in deze periode niet met de
auto het huis bereiken. Wilt u toch met uw auto op pad dan vragen we u om de
auto vóór 17.30 uur buiten het parcours te parkeren. Dat geldt ook indien vóór
21.30 uur terugkeert.
Wijk de Erven
De inprikker van de rondweg is tijdens bovengenoemde tijden regelmatig enige tijd afgesloten.
Dat geldt ook voor het doorgaande fietspad vanaf Het Richterserf naar de Prinses Ireneweg.
Wijk de Bouw
De inprikker van de rondweg is tussen 19.30 en 21.30 uur regelmatig enige tijd
afgesloten. De fietspaden Schaftpad en Leebrugpad zijn gedurende deze tijden
afgesloten. Wij vragen u een andere route te nemen langs De Houtense Wetering.
Wijk de Sporen
De inprikker van de rondweg richting Hollandspoor is tussen 19.30 en 21.30 uur regelmatig
enige tijd afgesloten. Het fietspad Foxpad is dan
ook afgesloten. Wij vragen u een andere route te
nemen langs de Vijfwal, bij het Smalspoor.

