
   

Lokale Politie MIDOW (PZ 5454) 

Verkeersdienst 

Wielsbekestraat 96  

8780 Oostrozebeke 

Tel 056 67 19 40 

Fax 056 67 19 49 

verkeer@midow.be 

Aan de bewoners/bedrijven van: 

 

MEULEBEKE: Sint-Amandsstraat - Eeckbosstraat 

OOSTROZEBEKE: Tieltsteenweg – Hoogleenstraat – Expresweg 

WIELSBEKE: Breestraat – Rijksweg – Stationstraat – Expresweg 

INGELMUNSTER: Oostrozebekestraat – Krekelstraat - Beelshoek 

 

 

 Oostrozebeke 15-8-2018 

 

Uw bericht van  Dossierbeheerder Demeyere Nico 

Uw kenmerk  Telefoon 056 67 19 40 

Ons kenmerk  Fax 056 66 30 57 

  E-mail verkeer@midow.be 

 

Onderwerp: verkeersbeperkende maatregelen n.a.v. wielerwedstrijd  

Omloop Mandel-Leie-Schelde op zaterdag 25 augustus 2018 

 

Geachte, 

 

Op zaterdag 25/08/2018 wordt de “73e wielerwedstrijd Omloop Mandel-Leie-Schelde, UCI ME 1.1” gereden doorheen de 

gemeenten Meulebeke, Oostrozebeke, Wielsbeke & Ingelmunster.  

Deze wedstrijd vindt plaats tussen 13:00 uur en 18:00 uur. Er worden 3 voorbereidende lussen gereden waarna de finale 

doorgaat tijdens 8 plaatselijke ronden in de gemeente Meulebeke. 

 

Voor de drie passages zijn er enkele verkeersbeperkende maatregelen van toepassing. 

 

De wielerwedstrijd gaat door op open omloop waardoor het verkeer vanaf 12:00 uur tot na de derde passage in de 

volgende straten de rijrichting van de renners dient te volgen:  

 

 Tieltsteenweg & Hoogleenstraat (richting Wielsbeke) 

 Breestraat (richting Rijksweg) 

 Rijksweg (richting Sint-Baafs-Vijve) 

 Stationstraat (richting Expresweg) 

 Expresweg (richting Ingelmunster) 

 Oostrozebekestraat (richting Ingelmunster) 

 Krekelstraat (richting Meulebeke) 

 Beelshoek (richting Meulebeke) 

 Sint Amandsstraat (richting De Ginste) 

 Eeckbosstraat (richting Paanders) 

 

Bewoners/bedrijven die langs het parcours gevestigd zijn kunnen het parcours kruisen of volgen voor de rode vlag of na 

de groene vlag.  

 

 
 



Gelieve tijdens de wedstrijd de aanwijzingen van politie en seingevers strikt te volgen.  

 

Op het volledige parcours van de wielerwedstrijd geldt vanaf 11:30 uur een totaal stilstaan-en parkeerverbod op de 

rijbaan. Tenzij anders vermeld op de geplaatste verkeersborden. 

 

Een politiereglement is terzake opgesteld. 

 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog vragen heeft. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Demeyere Nico 

Hoofdinspecteur / OGP 

 

Parcours wielerwedstrijd (3 x voorbereidende lus): 

 

 

 

 

 

 

Verdere info omtrent de wielerwedstrijd: 

www.mandel-leie-schelde.com of www.facebook.com/sportverbond 

http://www.mandel-leie-schelde.com/
http://www.facebook.com/sportverbond

