
 

 

 

 

       
 

     

             

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Betreft:  organisatie 16°  “Maasrun Lanaken” 
 
Op zondag  24 september a.s. organiseert het AGB Lanaken en atletiekclub ATLA de 16

e
 Maasrun  

 
Het programma ziet er als volgt uit: 

13:00 uur 10 Miles en 5 km wedstrijdlopen.    
15:15 uur 1 km Kidsrun  
16:00 uur 10 km wedstrijdloop en 2,5 km 

 
 
Om deze organisatie veilig en met zo weinig mogelijk ongemakken te laten verlopen, vragen wij u vriendelijk,  
als bewoner van het parcours uw wagen niet op straat te parkeren van 8u00 u tot 22u00 
 

Tijdelijk politiereglement 

 

Artikel 1: op zondag 24 september 2017 is alle verkeer, uitgezonderd vergunninghouders, verboden: 
 
In Oud Rekem vanaf 9u30 u tot 16u30  

Groenplaats, Onder de Linden, Kanaalstraat, Oude God, Herenstraat, Paterstraat, Kanaal tussen de    
             Kanaalstraat en de Populierenlaan 
In Rekem en Neerharen vanaf 12u30 tot 17u00 

St. Pieter, Hilarion Thanslaan, Veldstraat, Heirbaan, Kupweg tussen de Populierenlaan en de  
             Geulerweg, Herbricht, Geulerweg, Ladderstraat tussen de Geulerweg en de Kasteelstraat,   
             Kasteelstraat tussen de Ladderstraat en de Dikke Hagestraat, Kasteelstraat tussen nr 44 en nr  
             48 tot 23.00u, Kanaal tussen de Kasteelstraat en de sluis van Lanaken 
In de buurt van het Kasteel Pietersheim vanaf 12u30 tot 14u30  
             de toegangsweg naar het kasteel via de Koning Albertlaan, Rode Kruisstraat, fietspad onder  
             de tunnel tussen de Rode Kruisstraat en het Kanaal 
In het centrum van Lanaken vanaf 10u00  tot 19u00 

Aan de Engelse Hof (gedeelte voorbij JH Apollo voor de bocht aan de tennishal en voor het 
cultuurcafé), Onderwijsstraat, Koning Albertlaan tussen de rotonde op de Maastrichterweg tot aan de 
kerk,  Merodelaan tussen de Koning Albertlaan en de Maastrichterweg, Broekstraat tussen de 
Maastrichterweg en de Kortestraat, Kortestraat,de Heuvelstraat, Casimir Rocklpein, Wijngaardstraat 
tussen het C. Rockplein en de Bessemerstraat, Bessemerstraat tussen de H. Verrieststraat en de 
Koning Albertlaan, De Arkstraat tussen de Bessemerstraat en de Hellingstraat, In de Bruel, 
Moleweideplein, Moleweidestraat, H. Verrieststraat, Felix Timmermansstraat tussen de H. 
Verrieststraat en de A. Cuppensstraat, de C. Verschaevestraat, de E. Claesstraat, de Hellingsstraat 
tussen de E. Claesstraat en de Arkstraat, Uilenstraatje, Stationsstraat tussen huisnummer 160 en 
het Kerkplein 

In het centrum van Lanaken vanaf 6u00  tot 22u00  
 Kerkplein, Jan Rosierlaan, gedeelte tussen de K. Albertlaan en Gasthuisstraat 
                                                                     
Artikel 2: tijdens de in artikel 1 vermelde periode wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten op de  
  toegangswegen richting parcours t.t.z  Arkstraat, gedeelte tussen de Pannestraat en de J.              
             Jordaenstraat, de Hellingstraat het gedeelte tussen de Hoenderbroekstraat en P.P. Rubensstraat, H.  
             Consciensestraat, A.Cuppenstraat, Guldensporenplein, St. Streuvelsstraat, Bessemerstraat  het   

gedeelte tussen de Hoenderbroekstraat en de H. Verrieststraat, Wijngaardstraat  
             het gedeelte tussen de Maastrichterweg en het C.Rockplein, Spoorwegstraat, de Stationsstraat het  
             gedeelte tussen de Pannestraat en huisnummer 160.                               



 

 

Artikel 3: het verkeer zal omgelegd worden over de Pannestraat, Hoenderbroekstraat en de Henri  
              Dunantstraat naar de Maastrichterweg. Het verkeer op de Maastrichterweg en Europalaan dat het  
              centrum wil bereiken wordt geleid naar de parkings. De parking op het Molenweideplein is  
              bereikbaar tot 12u00 en opnieuw vanaf 18u00. De parking B van het CCL is gesloten vanaf 12u30    

  tot 17u00. 
                                                            
Artikel 4: Op zondag 24.09.2017 van 6u00 tot 19u00 geldt een parkeerverbod op: 

 het Kerkplein, Jan Rosierlaan het gedeelte tussen de K. Albertlaan en Gasthuisstraat,  
              Stationsstraat het gedeelte tussen huisnummer 160 en de K. Albertlaan  

 
Op zondag 24.09.2017 van 10u00 tot 19u00 geldt een parkeerverbod op: 

de Bessemerstraat, gedeelte tussen het Kerkplein en de  Arkstraat, de Arkstraat, gedeelte tussen      
de Bessemerstraat en het Uilenstraatje, Uilenstraatje, Koning Albertlaan het gedeelte tussen de K.      
Albertlaan en Maastrichterweg, Onderwijsstraat, Broekstraat het gedeelte tussen de   
Maastrichterweg en de Kortestraat, Kortestraat, Heuvelstraat het gedeelte tussen de Kortestraat  
en het  C.Rockplein, C.Rockplein, Wijngaardstraat het gedeelte tussen het C.Rockplein en 
Bessemerstraat, Bessemerstraat het gedeelte tussen de Wijngaardstraat en de    H.verrieststraat,  
H.Verrieststraat, C.Verschaevestraat het gedeelte tussen de H.Verrieststraat en de     

       E.Claesstraat, E. Claesstraat, Hellingstraat het gedeelte tussen de Pieter Paul Rubensstraat, en de 
   Arkstraat, In de Bruel, Pastorijstraat, Molenweidestraat in de richting van het Molenweideplein,   

  toegangsweg naar het Kasteel Pietersheim via de Koning Albertlaan, Rode Kruisstraat. 
 
Artikel 4b: Op zondag 24.09.2017 van 7u00 tot 19.00  geldt een parkeerverbod op: 

de Jan Rosierlaan gedeelte tussen de Gasthuisstraat en de ingang van de Jan Rosierschool en dit  
             aan beide zijden van de weg. 
 
Artikel 4c: Op zondag 24 september 2017 van 12.30 tot 14.30 geldt een parkeerverbod op de toegangsweg  
             naar het kasteel, gedeelte van de Kon. Albertlaan tot aan de afscheiding (paaltjes) naar het kasteel  
             Pietersheim en dit aan beide zijden van de weg. 
 
Artikel 7: Teneinde de bussen van De Lijn hun halteplaatsen te laten bereiken zonder in conflict te komen 
met de deelnemers, zullen de bussen hun bocht nemen over de parkeerplaatsen op de volgende plaats:  
- Aan de Engelse Hof, voor het Vrijetijdsinfopunt 
Er geldt een parkeerverbod voor voertuigen op deze parkeerplaatsen. 
 
 
Artikel 8: Tijdens de in artikel 4a vermelde periode moeten de fietsers komende van: 

- Uitrit kasteel Pietersheim oversteken naar de overzijde Kon. Albertlaan.  
- De Rode Kruisstraat kunnen het dubbelrichtingsfietspad niet gebruiken en dienen op de weg te 

fietsen.  
 
 
Indien u meer info wenst over de parcours van de wedstrijden dan kunt u deze raadplegen op de website 
www.maasrun.be of kunt u het politiereglement betreffende de Maasrun 2016 raadplegen op 
www.maasrun.be/nl/praktische-info Indien er verder nog vragen zijn kunt u terecht op de dienst sport 089/ 
715 846 
 
 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking. 
 
Met sportieve groeten van organisatieteam Maasrun. 
 

http://www.maasrun.be/
http://www.maasrun.be/nl/praktische-info

