
 

 

 
Geachte bewoner(s) en/of eigenaar van dit pand, 
 
Op 26 juni vindt de derde editie van het sportevenement IRONMAN Westfriesland plaats en 
komt het parcours door Stede Broec. IRONMAN Westfriesland is een triatlon, waarbij de 
deelnemers een afstand zwemmen, fietsen en hardlopen. Het zwemmen en hardlopen vindt 
plaats in Hoorn. Het fietsparcours loopt door zeven West-Friese gemeenten. U ontvangt deze 
brief omdat u langs of in de buurt van het parcours woont en we u tijdig willen informeren over 
wat dit voor u betekent.  
 
Wat betekent dit voor u? 
Het sportevenement brengt voor inwoners, ondernemers en bezoekers een aantal verkeers- 
en parkeerbeperkingen met zich mee. Kijk voor het parcours op www.bewoners.ironman.nl.   
  
Het parcours is op zondag 26 juni van 8.30 tot ongeveer 12.30 uur afgesloten.  
 
Op deze dag en tijd is het parcours afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. U kunt uw 
auto tijdens de afsluiting langs het parcours laten staan als u niet weg hoeft. Op de meeste 
plekken langs het parcours kunt u wandelen of met uw fiets aan de hand lopen. Oversteken 
kan ook, maar let goed op: de deelnemers kunnen op sommige plekken tot ruim 45 km/per 
uur fietsen.  
  
Woont u aan het parcours en u wil weg met de auto, dan adviseren wij u uw auto tijdig buiten 
het parcours te plaatsen. Ook als u aan de Bakkerstraat, Houtstraat, Peperstraat, Kleine Kaai, 
Nassaupark, Achter Het Rad en de Overtoom woont, adviseren wij u om uw auto uiterlijk een 
uur voor de afsluiting te verplaatsen naar een locatie buiten het parcours. Er is geen 
gelegenheid om met de auto het parcours over te steken.  
  
Meer informatie over oversteekplaatsen, wegafsluitingen en tijden, plattegronden, 
omleidingsroutes en de straten die deel uitmaken van het parcours vindt u op 
www.bewoners.ironman.nl.   
  
Spoedeisende hulp blijft uiteraard voor alle inwoners gegarandeerd. Met de hulpdiensten zijn 
afspraken gemaakt over het vrijhouden van nood- en calamiteitenroutes.  
 
  

   

uw brief van:  Aan de bewoner(s) en/of eigenaar van dit pand 
uw kenmerk:  

ons kenmerk:  

behandeld door:  

  

bijlagen:  

   

Datum: 
Onderwerp: 

Juni 2022 
IRONMAN 70.3 Westfriesland 

http://www.bewoners.ironman.nl/


 
 
 
 
 
 

   
   

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 het parcours is aangegeven, vindt u op 
www.bewoners.ironman.nl. Deze kunt u desgewenst digitaal verspreiden. 
 
Aanmoedigen van deelnemers 
Tijdens het evenement verwelkomt IRONMAN Westfriesland deelnemers vanuit de regio, 
Nederland en zelfs daarbuiten. Wilt u hen aanmoedigen met uw buren of inwoners uit de wijk, 
dan roepen wij u van harte op 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 Stede Broec en de provincie Noord-Holland ondersteunen dit sportfestijn. Heeft u 
vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met IRONMAN Nederland via 
telefoonnummer 0229-252300. Tijdens het evenement is dit nummer ook als noodnummer in 
gebruik voor inwoners en ondernemers 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. 
 
Met vriendelijk groet,  
 
Organisatie IRONMAN 70.3 Westfriesland   
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