Aan de bewoner(s) en/of eigenaar van dit pand
Datum: juni 2022
Betreft: IRONMAN 70.3 Westfriesland
Geachte bewoner(s) en/of eigenaar van dit pand,
In het weekend van 24 tot en met 26 juni vindt IRONMAN Westfriesland, een grote triatlon, plaats in
de regio. U ontvangt deze brief omdat u langs of in de buurt van het parcours woont en we u tijdig
willen informeren over dit evenement en wat dit voor u betekent.
Het gehele weekend staat in het teken van de triatlon en er staan vijf activiteiten en wedstrijden op
het programma. Naast drie triatlon wedstrijden: IRONMAN 70.3, IRONMAN 5150 en IRONMAN 4:18:4
zijn er ook twee nevenevenementen, namelijk een IRONKIDS-wedstrijd voor jeugd tot 16 jaar en de
NightRun, een 5 km social run zonder wedstrijdelement.
Wat betekent dit voor u?
Naast een grandioos sportspektakel brengt het event voor bewoners, ondernemers en bezoekers ook
een aantal verkeers- en parkeerbeperkingen met zich mee. Aangezien u in de buurt van het parcours
woont, willen wij u vragen hier rekening mee te houden. Denk daarbij aan afspraken, visites of
feestjes die u wellicht wilt plannen in die periode. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om de
overlast tot een minimum te beperken.
Om de onderdelen goed en veilig te laten verlopen, is het parcours alleen toegankelijk voor
deelnemers. Graag zetten wij voor u op een rij wat dit voor alle dagen betekent.
Spoedeisende zorg blijft uiteraard voor alle inwoners gegarandeerd. Met de hulpdiensten zijn
afspraken gemaakt over het vrijhouden van nood- en calamiteitenroutes.
Afgesloten parcoursen
Atleten fietsen een 90 kilometer lang parcours door de regio Westfriesland én ook door de gemeente
Hollands Kroon op afgesloten parcoursen in samenwerking met verkeersregelaars. Het zwemmen en
hardlopen vindt plaats in de gemeente Hoorn.
In verband met verkeers- en veiligheidsmaatregelen is de Koggenrandweg afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer op zondag 26 juni tussen 7.45 en 11.15 uur. Tijdens de wedstrijd is het ook
niet mogelijk om met de tractor het parcours/de Koggenrandweg te betreden. Te voet of met de fiets
aan de hand kunt u wel uw huis verlaten en willen wij u vragen om atleten niet te hinderen. De
snelste atleten zullen met 45 km per uur uw huis passeren.
Bovenstaande tijden zijn van begin tot eind. De weg wordt achter de laatste deelnemer geopend,
waardoor de daadwerkelijke afsluittijd korter van duur kan zijn.
Parkeren langs het parcours is tijdens de afsluiting mogelijk, maar het parcours op- en afrijden is dus
niet toegestaan; de politie ziet hierop toe. Woont u aan of binnen het parcours en u moet toch weg,
dan adviseren wij u om uw auto voor zondag 26 juni 7.00 uur buiten het parcours te zetten.

Openbaar vervoer
Tijdens de verschillende wedstrijden zijn er een paar omleidingen voor het openbaar vervoer. Kijk op
9292.nl of op de website van de vervoerder voor actuele reisinformatie en routes.
Informatie voor ondernemers
Zorg ervoor dat uw klanten, bezoekers, leveranciers en medewerkers tijdig op de hoogte zijn van uw
bereikbaarheid. De plattegrond waarop de parcoursen zijn aangegeven, vindt u
opwww.bewoners.ironman.nl.
We maken er een feestje van!
Gedurende het hele weekend verwelkomt IRONMAN Westfriesland deelnemers vanuit de regio,
Nederland en zelfs daarbuiten. Wilt u hen aanmoedigen met uw straat, buren of wijk, dan roepen wij
u van harte om met stoepkrijt op de straten aanmoedigingen te schrijven, de straat te versieren en/of
op die dag langs het parcours te staan/zitten om de deelnemers aan te moedigen.
Heeft u nog vragen?
De organisatie van IRONMAN Westfriesland is in handen van IRONMAN Nederland. De gemeente
Hollands Kroon heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor dit evenement.
Meer informatie over oversteekplaatsen, wegafsluitingen en -tijden, plattegronden, omleidingsroutes
en de straten die deel uitmaken van de parcoursen vindt u op www.bewoners.ironman.nl. Voor
vragen tijdens het event kunt u telefonisch contact opnemen met IRONMAN Nederland/Extra Leisure,
bereikbaar via 0229-252300. Tijdens het evenement is dit ook als noodnummer te gebruiken voor
dringende zaken voor inwoners die aan het parcours wonen. Bij geen gehoor, willen we u vragen
nogmaals te bellen. Met name tijdens de wedstrijden kan het nummer drukbezet zijn.
Wilt u het IRONMAN-weekend van nog dichterbij beleven dan is deelname aan de NightRun,
IRONKIDS, IRONMAN 4:18:4 of IRONMAN 5150 wellicht iets voor uzelf of uw familieleden. Meedoen
kan nog, meer informatie en inschrijven via www.ironman.nl.

Met vriendelijk groet,
Organisatie IRONMAN 70.3 Westfriesland
IRONKIDS voor jeugd tot 16 jaar run-bike-run met verschillende afstanden
NightRun 5 kilometer social run
IRONMAN 5150 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen
IRONMAN 4:18:4 400 meter zwemmen, 18 kilometer fietsen en 4 kilometer hardlopen
IRONMAN 70.3 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer hardlopen
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