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Woensdag 6 april 2022: verkeersmaatregelen Scheldeprijs
Beste handelaar/arts/apotheker,
U ontvangt dit bericht over de verkeersregelingen rond de Scheldeprijs zodat u zich zo goed mogelijk
kunt organiseren in de week van 6 april en ook uw klanten/patiënten juist kunt informeren.
De koers komt ook dit jaar voorbij op de zuidelijke rijstrook van de Ridder Walter Van Havrelaan
(van Calesbergdreef richting Sint-Job) en slaat dan rechts af in de Borkelstraat. Daarom zullen langs
die zone dranghekken geplaatst worden. Het kruispunt Van Havrelaan – A. Heulensstraat –
Amerlolaan is nog wel oversteekbaar, en het kruispunt Van Havrelaan – Borkelstraat enkel van noord
naar zuid.
Raadpleeg www.schoten.be/scheldeprijs voor eventuele wijzigingen m.b.t. onderstaande info.
De dag zelf
Tijdens de Scheldeprijs op 6 april zullen de renners tussen 11u00 en 17u30 verschillende keren
passeren door onderstaande straten. Belangrijk om weten is dat u tussen die uren slechts af en toe met
de auto door deze straten kan rijden. Dit kan enkel met de richting van de koers mee en nadat de
groene vlag is gepasseerd. Sommige straten worden volledig verkeersvrij gemaakt en daar mag u dus
niet rijden (zie de vetgedrukte straten). De koers beweegt op het bijgevoegd plan mee met de wijzers
van de klok.
Deze straten liggen (deels) op het parcours:
- Markt
- Broekstraat
- Gelmelenstraat
- Albertkanaalbaan
- Rodeborgstraat
- Hoogmolendijk
- Kruispadstraat
- Metropoolstraat
- Theofiel Van Cauwenberghslei
- Kruiningenstraat
- Villerslei
- Eduard Steursstraat
- Alfons Servaislei
- Calesbergdreef
- Alice Nahonlei
- Ridder Walter Van Havrelaan
- Botermelkbaan
- Borkelstraat
- Wijnegemsteenweg
- Churchilllaan
Op de volgende pagina vindt u een kaart met het parcours en de voorgestelde omleidingen op 6 april.

Marktplein en kruispunt Churchilllaan - Verbertstraat
Op het Marktplein geldt een parkeerverbod van maandag 4 april 23u00 tot woensdag 6 april 20u00.
In de Churchilllaan (het deel tussen Kuipersstraat en Markt) wordt de tribune voor het publiek
opgebouwd vanaf donderdag 31 maart, en na de wedstrijd weer afgebroken. Daarom gaat hier een
parkeerverbod in van woensdag 30 maart 23u00 tot donderdag 7 april 18u00. Er geldt ook een
doorgangsverbod van donderdag 31 maart 06u00 tot vrijdag 8 april 16u00.
•

Er wordt een omleiding voorzien via Jozef Hendrickxstraat – Kasteeldreef. De J.
Hendrickxstraat wordt tussen rotonde Verbertstraat en Kuipersstraat gedurende deze periode
tijdelijk tweerichtingsverkeer.

•

De Kuipersstraat (het deel tussen Churchilllaan en Vordensteinstraat) wordt tijdens het
doorgangsverbod tweerichtingsverkeer. Bewoners van de Kuipersstraat kunnen zo vanuit de
Vordensteinstraat hun woning bereiken en weer wegrijden.

De Kuipersstraat (het deel tussen J. Hendrickxstraat en Churchilllaan) wordt op de dag van de
Scheldeprijs afgesloten voor extern verkeer zodat perswagens zich hier kunnen opstellen. Hier geldt
een parkeerverbod van maandag 4 april 23u00 tot woensdag 6 april 18u00. Bewoners kunnen hun
woning nog wel verlaten/bereiken met de auto.
In de Churchilllaan (tussen Borkelstraat en Kuipersstraat) worden dranghekken geplaatst van
dinsdag 5 april tot en met donderdag 7 april. Denk eraan dat uw oprit geblokkeerd wordt door
dranghekken en verplaats uw auto dus tijdig. Er geldt een parkeerverbod in dit deel van de
Churchilllaan van zondag 3 april 23u00 tot donderdag 7 april 18u00.
Borkelstraat
In de Borkelstraat tussen Churchilllaan en R.W. Van Havrelaan kan enkel zuidwaarts doorgereden
worden (richting Churchilllaan).
Neerhoeve
De koers rijdt van noord naar zuid door de Borkelstraat, wat betekent dat men de Neerhoeve op 6 april
van 10u00 tot 18u00 enkel kan uitrijden richting Churchilllaan.
Jozef Gijselsstraat, Victor Nelisstraat, Hendrik Geertsstraat
Wie op 6 april uit de J. Gijselsstraat, V. Nelisstraat of H. Geertsstraat naar het noorden wilt rijden, kan
dat via de Alfons Heulensstraat en de Amerlolaan. De blokken aan bakkerij De Wit worden hiervoor
tijdelijk weggenomen. U kan de Borkelstraat 6 april niet inrijden via de Churchilllaan van 10u00 tot
18u00.
In de Gelmelenstraat (gedeelte tussen Zamenhoflaan en de Rodeborgstraat) en in de Rodeborgstraat
geldt:
•

Parkeerverbod van dinsdag 5 april 23u00 tot woensdag 6 april 18u00 (start opruiming
dranghekken). Denk eraan uw auto tijdig te verplaatsen.

•

Doorgangsverbod voor auto’s op woensdag 6 april van 10u00 tot 18u00.

Hierdoor is het ook voor de bewoners van de Curielaan, Zamenhoflaan, Pasteurlaan en het
Edisonplein onmogelijk om op woensdag 6 april van 10u00 tot 18u00 met de auto hun straat in of uit
te rijden. Zij kunnen wel gewoon in hun straat parkeren.
Het gedeelte Gelmelenstraat met huisnummers 1-3-5-7 wordt afgesloten van het parcours en de
hulpdiensten stellen zich hier op. Denk eraan dat men ook richting het marktplein geen doorgang
heeft.
Vervroegde afvalophaling
Op de dag van de Scheldeprijs, woensdag 6 april 2022, wordt het afval vroeger opgehaald dan
normaal. Zet daarom uw vuilnis al de avond voordien (na zonsondergang) buiten. Zo bent u zeker dat
uw vuilnis opgehaald wordt. Het recyclagepark is de dag van de Scheldeprijs uitzonderlijk gesloten.

We beseffen dat deze maatregelen voor u en uw klanten/patiënten heel wat hinder kunnen veroorzaken
en willen ons hiervoor alvast verontschuldigen. We hopen dat u dankzij deze informatie de nodige
voorzorgsmaatregelen kunt treffen.

Met vriendelijke groeten,

Rony Lejaeghere
algemeen directeur

Maarten De Veuster
burgemeester

