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Kermisweekend Wezemaal

- 13 t.e.m. 16 mei 2022

Geachte heer, mevrouw

Van 13 tot en met 16 mei belooft het in Wezemaal een feestelijk weekend te worden, waar we samen
naar uitkijken. Eindelijk vinden er weer leuke evenementen plaats die inwoners, verenigingen en
ondernemers samenbrengen.
Zo ontvangt het dorp de kermis, zijn er twee wielerwedstrijden (een voor dorpelingen en een voor profs)
en staan er daarnaast nog talvan andere activiteiten op het programma. Misschien zag je de flyer of
affiche al, maar je kunt het programma ook terugvinden op www.rotselaar.be/wezemaal-kermis.
Om alle evenementen goed en veilig te laten verlopen, gelden er verschillende verkeersmaatregelen

Wezemaal Kermis (í3-16 mei)
Je kunt op volgende tijdstippen de kermis op het Wezemaalplein bezoeken
Vrijdag 13 mei van 17-22 uur
Zaterdag 14 mei van 15-22 uur
Zondag í 5 mei van 15-22 uur
Maandag 16 mei van 16-22 uur
a

a

a
a

Er geldt een parkeerverbod voor de binnenkant van het Wezemaalplein en de parkeerplaatsen
achter de frituur, van dinsdag 10 mei om íB uur tot dinsdag 17 mei 0B uur.
Er geldt een parkeerverbod aan de buitenkant van het Wezemaalplein van vrijdag 13 tot en met
zondag 15 mei.
Voor de plaatsing van de botsauto's geldt er bijkomend een parkeerverbod van woensdag 1'1 mei
vanaf 21 uur tot en met donderdag 12 mei 05 uur aan de buitenkant van het Wezemaalplein.
Tijdens het weekend is het Wezemaalplein afgesloten voor verkeer.

Dorpelingenkoppeltijdrit (vrijdag 1 3 mei)
Vrijdagavond 13 meismeren onze dorpsgenoten hun kuiten in voor een heuse koppeltijdrit, een
organisatie van kermiscomité Wezemaal ln Actie.
a

a

De start en aankomst is aan Café QV en het parcours van 4,5 km loopt via de Tussenhagenweg,
Wezemaalplein, Beninksstraat, Gelrodesebaan, Vlasselaanrveg en via de Beninksstraat en de
Kapellekensweg weer terug.
De wedstrijd wordt gereden op een gesloten circuit, waardoor el tussen 1B en 20.30 uur qeen
verkeer is toegestaan op het parcours en er een parkeerverbod geldt.

*

Rotselaar

Markt (zaterdag

í4 mei)

De zaterdagmarkt in Wezemaal (van 8-12 uur) staat door de aanwezigheid van de kermiskramen
uitzonderlijk in de straten rondom het Wezemaalplein.

Grote Prijs Vermarc (zondag í5 mei)
Zondag í 5 mei is er de derde editie van de Grote Prijs Vermarc, een wielemredstrijd voor elite heren

o
r
.
r
.
r
o
.

De start is om 14 uur aan Vermarc Sport in de Olivierstraat en de aankomst (verwacht rond '18
uur) is in de Beninksstraat, ter hoogte van de kapel.
Het parcours loopt in Rotselaar - komende van Klein-Vlasselaar - via de Beninksstraat, Steenweg
op Nieuwrode, Langestraat, Bergenhof, Panoramalaan, Beatrijslaan, Paternosterstraat, Valleilaan
en de Bert Leysenlaan (in die richting).
Op het hele parcours geldt een parkeerverbod.
Er is bijkomend een parkeerverbod in (delen van) de Aarschotsesteenweg (tussen de
Galgenstraat en centrum Eenheid), Olivierstraat, Wolfakkerweg, Vinneveldweg, Galgenstraat,
Steenweg op Nieuwrode en Kapellekensweg.
Er geldt éénrichtinqsverkeer in de richting van de wielerwedstrijd mee, uitgezonderd het stukje
Aarschotsesteenweg tussen de Langestraat en de Steenweg op Nieuworde, dat open blijft in
beide richtingen.
Lokaal verkeer voor Wezemaal wordt vanop de Aarschotsesteenweg omgeleid via Rigessel,
Holsbeeksebaan en Steenweg op Nieuwrode richting Vlasselaar.
Er zijn gelegenheidsdrankstanden op de speelplaats van GBS Het Nest, ter hoogte van de kapel
in de Beninksstraat en aan de voet van de Middelberg (kruising Paternosterstraat en
Panoramalaan).
Je kunt de wielerwedstrijd ook vanaf 15.30 uur volgen via de live-uitzending van de regionale

televisiezender

RO

Btv.

Kom te voet of met de fiets
We roepen iedereen op om te voet of met de fiets af te zakken naar het centrum van Wezemaal. Zo raak
je comfortabel bij de kermis of de andere activiteiten en voorkom je de zoektocht naar een parkeerplaats.

Gebruik de overflowparking
Wie tijdelijk geen toegang heeft tot zrln of haar gebruikelijke parkeerplaats, kan parkeren op de
overflowparking in het centrum van Wezemaal (Steenweg op Nieuwrode, inrit straatje rechts, tegenover
dokter Mertens).

Met vriendelijke groeten en een fijn kermisweekend gewenst

Namens het college van burgemeester en schepenen

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Woutêrs
burgemeester

Beste Buurtbewoner,

Wezemaal kermis komt eraan tijdens het weekend van 13-16 mei 2022. Na twee jaar lockdown,

willen wij er dit jaar een spetterend feest van maken. Dit jaar organiseert Wezemaal ln Actie (WlA)
een dorpelingen tijdrit.

Vriidae 13 mei 2022 gaat in uw straat tussen 18u-20u30 de dorpelingen tijdrit door. De tijdrit
gebeurt omwille van de veiligheid op een gesloten circuit. Hierdoor zal u tijdens de tijdrit met de
wagen en andere voertuigen NIET op het parcours kunnen. Eveneens geldt er een parkeerverbod
over het gehele parcours. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en hopen dat jullie
onze lokale helden aanmoedigen tijdens hun tijdrit.

Het parcours gaat van Tussenhagenweg- Beninksstraat- Gelrodensebaan- VlasselaanrvegBeninksstraat- Kapellekensweg.

Wezemaal ln Actie
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Bewonerc Rotseloor

Betreft: Wijziging verkeerssituotie zondag 75 mei 2022 noar oanleiding von de Grote Prijs Vermorc,
een wielerwedstrijd voor elite te Wezemool met oonkomst in de Beninksstrqot.
Beste bewoners,
Om de wielerwedstrijd zo veilig mogelijk te laten verlopen werd, in overleg met het gemeentebestuur en met de
lokale politie, besloten over te gaan tot een wijziging van volgende verkeerssituaties.
Er wordt een verbod op stilstaan en parkeren ingesteld op de riibaan van volgende openbare wegen:
Op zondag 15 mei 2022lot 19.30 uur:
Beninksstraat (van Steenweg op Nieuwrode tot Steenweg op Nieuwrode)
Steenweg op Nieuwrode (van Beninksstraat tot Aarschotsesteenweg)
Langestraat (van Aarschotsesteenweg tot Bergenhof)
Bergenhof (van Langestraat tot Paternosterstraat)
Panoramalaan (van Bergenhof tot Beatrijslaan)
Beatrijslaan (van Panoramalaan tot Paternosterstraat)
Paternosterstraat (van Beatrijslaan tot Valleilaan)
Valleilaan (van Paternosterstraat tot Bert Leysenlaan)
Bert Leysenlaan (van Valleilaan tot Leuvensesteenweg)

-

Er geldt éénrichtingsverkeer op volsende openbare weeen waardoor het verkeer alleen is toegelaten in de volgende richtinsen:

Van zondag 15 mei om 12.00 uur tot zondag L5 mei2O22 om 19.30 uur:
Beninksstraat (van Steenweg op Nieuwrode naar Steenweg op Nieuwrode, richting Wezemaal dorp)
Steenweg op Nieuwrode (van Beninksstraat naar Aarschotsesteenweg)
Langestraat (van Aarschotsesteenweg naar Bergenhof)
Bergenhof (van Langestraat naar Paternosterstraat)
Panoramalaan (van Bergenhof naar Beatrijslaan)

-

Beatrijslaan(vanPanoramalaannaarPaternosterstraat)
Paternosterstraat (van Beatrijslaan naarValleilaan)
Valleilaan (van Paternosterstraat naar Bert Leysenlaan)
Bert Leysenlaan (van Valleilaan naar Leuvensesteenweg)
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Wij danken u voor het nodige begrip.

Met sportieve groet,
Het organisatiecomité
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