Aan de bewoner(s)/ ondernemers
Deze brief bevat belangrijke verkeersinformatie
tijdens de Weir Venloop

Onderwerp Verkeersinformatie tijdens Weir Venloop

datum mei 2022

Geachte heer, mevrouw,
Vanaf woensdag 11 mei tot en met zondag 15 mei 2022 vindt in de gemeente Venlo voor de
vijftiende keer de Weir Venloop plaats. Dit jaar een extra speciale editie, want behalve dat het
de jubileumeditie is, mag de Weir Venloop voor het eerst het NK 10 kilometer organiseren. Dit
grootse evenement voert de wandelaars en hardlopers op zaterdag en zondag dwars door de
dorpskernen van groot Venlo. We verwachten dat dit jaar ongeveer 8.500 wandelaars en
rolstoelers deelnemen aan de Neptunus Wandeltocht op zaterdag en meer dan 24.000
hardlopers deelnemen aan de Weir Venloop op zondag. Daarnaast verwacht de organisatie
dat er weer vele tienduizenden toeschouwers komen kijken! Ook u bent uiteraard van harte
uitgenodigd om de wandelaars en hardlopers aan te komen moedigen.
Woont u aan het parcours?
Voor een veilig wedstrijdverloop is het noodzakelijk dat het parcours op zondag tijdelijk voor
alle verkeer afgesloten wordt. Wilt u weten hoe het parcours exact loopt, kijk dan op
http://www.venloop.nl/verkeer.
Natuurlijk vragen wij ook uw begrip en medewerking als de Weir Venloop straks enige
verkeersoverlast met zich meebrengt. De organisatie spant zich tot het uiterste in om overlast
tot een minimum te beperken en geeft de doorgang, na het passeren van de laatste loper, zo
snel mogelijk vrij.
Op zaterdag nemen de wandelaars als verkeersdeelnemer deel aan het verkeer, waarvoor
beperkt straten worden afgezet. Zo is de doorsteek van de Deken van Oppensingel naar de
Spoorstraat tijdelijk niet mogelijk. Tussen 14.00 en 17.00 uur wordt de piek van wandelaars
verwacht in de binnenstad.
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Parkeren
Het is wenselijk dat er tijdens de wedstrijden op zondag zo weinig mogelijk auto’s langs het
parcours geparkeerd staan. Dit voor een soepel wedstrijdverloop en de bereikbaarheid voor
hulpdiensten. Wij vragen u daarom om op zondag tussen 6.00 en 17.30 uur niet langs het
parcours te parkeren. Houd er tevens rekening mee dat de parkeergarages Centrum
Maasboulevard, Roermondsepoort en Maaswaard op zondag 15 mei tussen 13.45 en 14.45
uur niet bereikbaar zijn. Parkeergarage Arsenaal is de hele dag onbereikbaar.
Informatievoorziening editie 2022 en verder
De Weir Venloop is in 16 jaar uitgegroeid tot een van de beeldbepalende evenementen in de
gemeente en is niet meer weg te denken van de nationale atletiekkalender. Vanaf de volgende
editie in 2023 zullen wij u dan ook informeren via onze website en onze diverse social media
kanalen. Ook andere media zullen de Weir Venloop aankondigen en informatie verstrekken
m.b.t. diverse praktische onderwerpen. Dit jaar zult u deze informatiebrief, met het oog op
duurzaamheid, voor het laatst ontvangen.
Informatie algemeen
Informatie over de Weir Venloop in het algemeen en parcours-gerelateerde zaken in het
bijzonder kunt u vinden op http://www.venloop.nl/verkeer. Heeft u nog vragen of opmerkingen
na het lezen van deze brief en het lezen van de verkeersinformatie en de veelgestelde vragen
op de website, dan kunt u een e-mail sturen naar info@venloop.nl. Het kantoor van Stichting
Venloop, gelegen aan de Koninginnesingel 14 in Venlo, is op werkdagen geopend van 08.30
tot 17.30 uur.
Samen kunnen we opnieuw zorgen voor een evenement dat de sporters, het publiek én alle
omwonenden zich nog lang feestelijk zullen herinneren!
We vertrouwen op uw begrip en medewerking rondom de bereikbaarheid en het parkeren
tijdens de Weir Venloop.
Met vriendelijke groeten,
Marij Pollux
Wethouder evenementen

Erik Schnock
Voorzitter Stichting Venloop

