
 

 

Aan alle bewoners binnen het afzetgebied van het parcours van "Hart van Oosterhout" 

                                                   
Oosterhout, 23 augustus 2019. 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Na het succes in de afgelopen jaren organiseert de Stichting Ronde van de Molen op zondag 01 september 
2019 voor de 7de keer in het centrum van Oosterhout de wielerwedstrijden “Hart van Oosterhout“.  
 
Het parcours is gelijk aan vorig jaar. De start/finish ligt weer op de Markt. Het parcours loopt verder over de 
Kerkstraat – Keiweg - Ridderstraat (noordzijde) - St. Vincentiusstraat – Zandheuvel – Isabellastraat – 
Mathildastraat - Leijsenhoek (zie ook tekening aan de achterzijde). 
 
Deze straten en het daarbinnen gelegen gebied zijn op 01 september 2019 voor alle autoverkeer gesloten vanaf 
6.00 uur tot 19.00 uur. 
 
Om veiligheidsredenen mogen langs het parcours in deze periode geen auto’s geparkeerd staan (ook niet in de 
parkeerhavens). Wilt u daarom tijdig uw auto verplaatsen bij voorkeur de avond ervoor dan wel in de ochtend 
van 01 september 2019 voor 06.00uur i.v.m. het plaatsen van dranghekken. Op 01 september 2019 geldt vanaf 
07.00 uur de wegsleep-regeling en er wordt door de dienst Handhaving toezicht/controle uitgevoerd. 
 
Verder geldt voor alle bewoners langs het parcours en binnen het door het parcours ingesloten gebied, dat als 
u tijdens de afsluiting dit gebied met uw auto wilt verlaten, u de auto tijdig buiten de afzettingen moet 
parkeren. We verzoeken u om ook uw eventuele visite voor die dag over deze afsluiting te informeren.  
 
Als u op de dag zelf gevaarlijke (verkeers)situaties en/of noodsituaties constateert kunt u de dagorganisatie 
bellen (tel. 06-27901786). Voor overige vragen kunt u terecht op onderstaand e-mailadres.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. Wij wensen u veel plezier bij het meebeleven van deze 7de “Hart van 
Oosterhout”. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur Stichting Ronde van de Molen, 
Harold Celi (voorzitter) 
(e-mail: hartvanoosterhout@gmail.com) 
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