
Wielrennen: Ronde van Midden Brabant/ Ronde van 
Dongen. 
 

Parkeerverbod en wegsleepregeling van kracht! Ook in de 
parkeerhavens! Borden zijn 26 augustus jl. al geplaatst. 
De Stichting Wielerbelang Dongen organiseert zondag 29 september in het 
centrum van Dongen, o.a. in de Tramstraat, Kard. van Rossumstraat, 
Julianastraat en Wilhelminastraat waar de Ronde van Dongen en de Dikke 
Banden Race wordt verreden, een drietal wielerwedstrijden.  
Aanvang eerste wedstrijd: 12.30 uur.  
 

• Op het gehele parkoers in het centrum, zie straten hierboven, wordt 
verzocht geen voertuigen te parkeren. Dit geldt vanaf zaterdag 20.00 
uur tot zondag 20.00 uur. Vanaf dit tijdstip is een wegsleepregeling van 
kracht! Ook niet parkeren in de parkeerhavens a.u.b.! Zie borden! 
Mocht u in bovenstaande straten wonen of in de Torenstraat, dan dient 
U voor 9 uur zondagochtend uw auto buiten het parkoers te parkeren. 

• Tijdens de doorkomsten van de Ronde van Midden-Brabant zal het 
verkeer door Politie en Verkeersregelaars worden stilgezet tot de 
passage van de politiemotor met een groen hesje. U dient de 
aanwijzingen van politie en verkeersregelaars op te volgen! 

• Het verkeer wordt met de rijrichting van de wielrenners meegestuurd. 
Het is daarom verboden tegen de rijrichting van de wielrenners in te 
rijden. Dit is voor uw veiligheid en die van de wielrenners c.q. 
volgerskaravaan. 

• Bewoners van de Wilhelminastraat, Groenstraat, Hoge Dijk, 
Watertorenstraat, Doelstraat, Rijensestraatweg, Ger. Majellastraat, Klein 
Dongenseweg, Wilhelminalaan moeten rekening houden met een aantal 
passages van de Ronde van Midden Brabant tussen 12.30 en 17.00 uur. 
Ook hier geldt: aanwijzingen politie opvolgen! 

• Hulpdiensten hebben te allen tijde voorrang! Bij evt. calamiteiten 
zullen wedstrijden worden stilgelegd. 

• Zondagmorgen zal vanaf 8.00 uur in het centrum start en finish worden 
opgebouwd. Vanaf dat moment wordt de organisatie ondersteund door 
de Boa’s van de gemeente Dongen en politie als het gaat om wegslepen.  

• Let wel: kosten kunnen oplopen tot ruim boven de 200 euro !!!   
 
Bedankt voor uw steun en medewerking, 
Stichting Wielerbelang Dongen. https://wielerbelangdongen.nl 


