
 

Betreft: De 5 van Bavel 
 
Bavel, augustus 2018 
 
 
 
Geachte inwoner van Bavel centrum, 
 
Op zaterdag 29 september a.s. wordt vanaf 15.00 uur voor de 4e keer de  
De 5 van Bavel georganiseerd. Via weekblad Nieuw Ginneken heeft u reeds enig 
nieuws over deze hardloopwedstrijd kunnen vernemen. 
 
Door middel van deze brief willen wij uw bijzondere aandacht vragen voor enige 
verkeersmaatregelen die tijdens de hardloopwedstrijd getroffen zullen worden.  
 
Bijgevoegd is het parcours van de 5 van Bavel. In de aangestreepte straten of 
gedeelten van straten zal gedurende het tijdvak van 15.00 uur tot 18.00 uur  - of 
zoveel korter als mogelijk - een verbod voor alle verkeer, met uitzondering van 
voetgangers, gelden. Wij verzoeken u op zaterdag 29 september a.s. met deze 
verkeersmaatregelen rekening te houden en indien nodig uw auto(‘s) tijdelijk elders 
buiten het parcours te parkeren. De bus rijdt dan ook tijdelijk een andere route. 
 
Verder kunt u aan de hand van de schets van het parcours constateren dat de 
straten gelegen in het centrum in het aangegeven tijdvak niet of gedeeltelijk 
bereikbaar zijn voor autoverkeer. Dit geldt ook voor het Jack van Gilsplein. Als 
parkeergelegenheid blijft het evenemententerrein bereikbaar. Met aanvullende 
bewegwijzering zal de aan- en afvoerroute worden aangegeven. Voor noodgevallen 
zorgen we voor een ontsluiting via de rotonde aan de Kerkstraat-Hof onder 
begeleiding van verkeersregelaars. 
 

 
 
Wij vertrouwen erop dat u gehoor zult geven aan ons verzoek en daardoor bijdraagt 
aan een vlot en veilig verloop van de 5 van Bavel.  
 
Mocht u onverhoopt hinder of overlast ervaren tijdens het evenement dan kunt u 
hiervan melding doen op nummer 14076. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.  
Bij overlast na het evenement kunt u hiervan melding maken via 
http://www.breda.nl/product/melding-openbare-ruimte. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Rens van Hooydonk (tel. 06-29081933). 

 

http://www.breda.nl/product/melding-openbare-ruimte


De Stichting Bavel Beweegt is bovendien voor, tijdens en na het evenement voor u 
bereikbaar onder nummer 06-20432790 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Henk Bruijns, voorzitter de 5 van Bavel 

 
 
 
 
 
 

 


