15 MAART 2020
Beste Bewoner(s),
Op zondag 15 maart a.s. vindt de 32e Parelloop in Brunssum plaats, al jarenlang een bijzonder evenement voor
Brunssum.
Wat is de Parelloop?
De Parelloop is een hardloopevenement voor jong en oud. Er worden door zowel recreanten als topatleten afstanden
gelopen van 5 km en 10 km. Ook lopen er dit jaar weer veel scholieren en studenten mee over afstanden van 2500
meter, 1000 meter en 500 meter.
Waarom deze brief?
Voor de veiligheid van de vele atleten, scholieren, bezoekers en omwonenden zullen een aantal straten bij u in de buurt
tijdelijk worden afgesloten. Wij willen u via deze weg hierover informeren en vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de
eventuele overlast die er ten tijde van de Parelloop kan ontstaan.
Wat betekent dit voor u? Op zondag 15 maart is de gehele parkeerplaats op het Lindeplein en de parkeerplaats
Alsdorfplein afgesloten.
Vanaf zondag 15 maart 05.00 uur geldt ter plaatse van het hele parcours, het Lindeplein en de Vijverlaan een
parkeerverbod. Het is dan niet te toegestaan om uw auto op een van deze locaties te parkeren! Ook is het verboden om
over het parcours te rijden.
De politie zal hierop toezien en kan zo nodig maatregelen treffen.
Op het parcours zullen op een aantal duidelijk herkenbare plaatsen voetgangers-oversteekplaatsen en autodoorlaatposten worden ingericht. Wij vragen u hiervan gebruik te maken tijdens de wedstrijden.
Ook dit jaar vinden start en finish plaats op en nabij het Lindeplein.
Zie voor meer specifieke informatie over het parcours en de bereikbaarheid de achterzijde van dit blad.
Op vrijdag 13 maart is er een parkeerverbod voor de parkeerplaatsen voor het gemeentehuis aan de kant van de
Rumpenerstraat. Dit in verband met het plaatsen van een container van het Rode Kruis en hekwerk.
Wat kunt u zelf eventueel doen?
Wanneer u uw auto nodig heeft, vragen wij u deze tijdig buiten het parcours te parkeren. Indien u uw auto niet nodig
heeft, parkeert u deze wanneer mogelijk op eigen terrein en als dat niet kan buiten het parcours. Zoals ook op de
achterzijde weergegeven maken de volgende straten (gedeeltelijk) onderdeel uit van het parcours: Lindeplein, Ir. Op den
Kampstraat, Past. Savelbergstraat, Koutenveld, Raadhuisstraat, Lindeplein, Rumpenerstraat, Pr. Hendriklaan, Vijverlaan,
Hoefnagelshof, Taelmanshof en Tolenhof. Ook de Schoolstraat, Crijckelshof, Heugerstraat, Brimmanshof en
Woendershof liggen binnen het afgesloten parcours en zijn dus slechts beperkt bereikbaar.
Waar kunt u terecht voor nog meer informatie?
Voor algemene informatie over het evenement verwijzen wij naar onze website, www.parelloop.nl.
In ieder geval bedankt voor uw medewerking en u bent natuurlijk van harte welkom bij de activiteiten die in de omgeving
van het parcours en op het Lindeplein zullen plaatsvinden!
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