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Aan de bewoners en ondernemers langs het 
parcours  

WK WIELRENNEN 2021 - HERINNERING 

 

 
CONTACTPERSOON 

Dirk Mottie 

0471 99 04 26 

dirk.mottie@mechelen.be 

UW KENMERK 

 

ONS KENMERK 

DM/JDB/066 

DIENST 

Sport/Mechelen Feest 

DATUM 

08.09.2021 

 

Beste buurtbewoner, 

Beste ondernemer, 

 

Op 24, 25 en 26 september 2021 zal het WK Wielrennen door onze stad rijden. 
Dit zorgt echter ook voor enkele verkeersbeperkingen langs het parcours. 

Het parcours loopt als volgt: K. Albertstraat, Antwerpsesteenweg, O. Van 
Kesbeeckstraat (rijstrook Oude-Carrefour), G. Gezellelaan (rijbaangedeelte zijde 
Dijle), Sint-Katelijnestraat, Onder-den-Toren, Steenweg, Grote Markt, 
Befferstraat – zijde pare huisnummers, Veemarkt, Keizerstraat, 
Hoogstratenplein N15 in de richting van Bonheiden. Zie plannetje in bijlage. 

Om een vlotte en veilige doortocht van de wielrenners te garanderen, sluiten 
we het parcours af voor alle verkeer. En dit tijdens volgende tijdstippen: 

• vrijdag 24 september 2021 tussen 12 en 15u 

• zaterdag 25 september 2021 tussen 11 en 14u 

• zondag 26 september 2021 tussen 9 en 12u 

Voor hulpdiensten is er wel altijd doorgang in de afgesloten straten.  
Parkeren voor een afsluiting is verboden. 

Langsheen het parcours stellen we deze parkeerverboden in: 

• Parkeerverbod van donderdag 23 september 2021, 7u tot zondag 26 

september 2021, 20u:  
o Sint-Katelijnestraat 

o Stadsheimelijkheid 

o Sint-Romboutskerkhof - parkeerplaatsen ter hoogte van  
school TSM 

• Parkeerverbod van donderdag 23 september 2021, 11u tot zondag 26 

september 2021, 20u: 
o Keizerstraat 

• Parkeerverbod op vrijdag 24 september 2021 tussen 9 en 15u, op 

zaterdag 25 september 2021 tussen 8 en 14u, op zondag 26 september 

2021 tussen 6 en 12u: 
o K. Albertstraat 

Als bijlage vind je ook specifieke info omtrent de bereikbaarheid van 
bepaalde straten langsheen het parcours. 
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De bussen van De Lijn volgen een aangepast traject in de periode dat de 
straten afgesloten zijn voor alle verkeer. Voor meer informatie kan je De Lijn 
contacteren op het nummer 070 220 200 (0,30 euro/ minuut). 

Tijdens het afsluiten van het parcours (uren zie bovenaan brief) zullen 
bepaalde parkings niet bereikbaar zijn. Hieronder een opsomming van de 
regeling: 

• Grote Markt: niet bereikbaar 

• Kathedraal: niet bereikbaar, uitrijden blijft wel mogelijk 

• Veemarkt: niet bereikbaar, uitrijden blijft wel mogelijk 

Het parkeergeleidingssysteem toont de meest actuele status van 
bovengenoemde parkings. 

De randparkings Zandpoortvest, Rode Kruisplein en Bruul blijven bereikbaar.  

Parking Douaneplein en parking Nekker zijn tijdens het afsluiten van het 
parcours niet meer bereikbaar.  

Met vragen of opmerkingen kan je telefonisch terecht op 0800 20 
800. 

 

Alvast bedankt voor je begrip.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Bij verordening: 
Opdracht algemeen directeur  Opdracht burgemeester wd. 
van 01.08.2018, met toepassing     van 21.10.2019, met toepassing 

van artikel 283 decreet lokaal bestuur  van artikel 280 decreet lokaal 
  bestuur  

   

   

 

Heidi De Nijn      Abdrahman Labsir 

Directeur Vrije Tijd     Schepen van Sport 


