Joop Zoetemelk Classic 23 maart 2019. Veel deelnemers verwacht
Aan de bewoners van Meerburg, Roomburg en Verde Vista
Leiden, maart 2019
Beste mevrouw, meneer,
Uw buurman, de Leidse Ren- en ToerVereniging Swift organiseert op zaterdag 23 maart 2019
de Joop Zoetemelk Classic, een sportieve fietstocht door het Groene Hart met start en finish
bij Swift, park de Bult in Leiden. Wij verwachten dan ongeveer 4000 deelnemers uit het hele
land. Velen zullen met de auto naar Leiden komen. Als goede buren willen we
parkeeroverlast voor de omwonenden van Swift zo veel mogelijk voorkomen. Alle auto’s
worden naar de bedrijventerreinen van Roomburg en de Grote Polder geleid. We hebben
afspraken gemaakt met de ondernemersverenigingen van de bedrijventerreinen over het
gebruik van de parkeerplaatsen. Wij zullen er alles aan doen om onze gasten niet bij u in de
wijk te laten parkeren.
De finish van de Joop Zoetemelk Classic is op het Swift-parcours in park De Bult.
Vanuit Leiderdorp rijden de fietsers via de Lekstraat, de Meerburgerkade, de Zaanstraat,
Kasteelhof en de Roomburgerweg langs de Vliet. Dan rijden ze door tot voorbij de
woonboten en gaan vlak voor het Roomburgerpad het Swift-parcours op. Het wordt daar
dus een drukte van belang, vooral tussen 12.00 en 16.00 uur. De Roomburgerweg is daar smal
en bochtig. Wij willen de omwonenden vragen hun auto’s zo veel mogelijk opzij van de
openbare weg in de parkeervakken te parkeren.
U bent van harte welkom
U bent als onze buurman of –vrouw van harte welkom op 23 maart bij de Joop Zoetemelk
Classic. Alle informatie staat op www.swift-joopzoetemelkclassic.nl. Als u mee wilt doen
kunt u zich via de website inschrijven. Deadline 17 maart as. om 24:00 uur. Inschrijven op de
dag zelf is niet mogelijk.
Ook als u niet wilt fietsen, komt u dan gerust een kijkje nemen. Het wordt een gezellig
evenement.
Vriendelijke groet
Rob Hogenelst
Organisatie Joop Zoetemelk Classic
info@swift-joopzoetemelkclassic.nl

