
 
 

Aan de bewoners van: 
Europalaan, Beukenlaan, Hoflaan, Smalstraat, Gieterijstraat, Schepenenlaan, Dorpsstraat, Hoogstraat, Hooilingenstraat, 
Hardelingenstraat, Steenbergstraat, Tramstraat, Zevenbunderstraat, Herenstraat, Kleinveldstraat, Panisbergstraat, Goosstraat 
(enkel het fietspad wordt gebruikt), Oude Melkerijstraat, Kruisstraat, Zandkuilstraat, Hombroekstraat, Overbosstraat, 
Romershovenstraat (Op Den Dries), Hanterstraat, Paneelstraat, Proefbosstraat, Daalstraat. 

Aan de eigenaars van de gronden langs de verkavelingswegen zoals aangegeven op het plan van de omloop: 

 
 
Mevrouw, Mijnheer, geachte sportliefhebber, 
 
De Dienst Vrije Tijd Hoeselt en de ‘Hoeselt Run vzw’ vragen uw medewerking voor de 5de editie van ATLAS 
COPCO HOESELT RUN MET ERA CONNECT op ZONDAG 26 JUNI 2022.  
De start, de aankomst en het zomerterras bevinden zich op de site van Ter Kommen Europalaan Hoeselt. 
 
Op 26 juni 2022 kan je weer één van de grootste loopfeesten van Limburg beleven. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
10.30 uur Opening zonneterras: kinderdorp met springkastelen, sponsordorp, foodtrucks, … 
10.30 uur start Decathlon 10 Miles 
12.30 uur prijsuitreiking Decathlon 10 Miles 
13.00 uur Kidsrun 1 km.  voor kinderen geboren in 2010 & 2011, aansluitend prijsuitreiking 
13.20 uur Kidsrun 1 km. voor kinderen geboren in 2012 & 2013, aansluitend prijsuitreiking 
13.40 uur Kidsrun 700 m. voor kinderen geboren in 2014 & 2015, aansluitend prijsuitreiking 
14.00 uur Kidsrun 400 m. voor kinderen geboren vanaf 2016, aansluitend prijsuitreiking 
14.45 uur start 10 km. 
16.15 uur start 5 km. 
17.00 uur prijsuitreiking 10 km. en 5 km. 
  
Net zoals de voorgaande jaren gaan we weer vol inzetten op beleving. Je kan dus puffende en zwetende 
lopers aanmoedigen tussen 10.30 uur en 17.00 uur. Op het parcours wordt entertainment voorzien voor de 
lopers en supporters. DE BEWONERS OP DE OMLOOP MOGEN MUZIEK MAKEN OF NIET HINDERLIJKE 
ANIMATIE VOORZIEN TIJDENS DE WEDSTRIJDEN. 
 
Alle informatie en het plan van de omlopen vindt u terug op www.hoeseltrun.be, info@hoeseltrun.be, 
www.facebook.com/hoeseltrun 
 



 
 
Aangezien dit een sportwedstrijd betreft en de veiligheid bij deze organisatie een zeer grote rol speelt, 
werd er een POLITIEREGLEMENT opgesteld waarin de volgende verkeersmaatregelen van kracht zijn: 
 
Vanaf zaterdag 25 juni 2022: 
De parkings site Ter Kommen, inclusief parking aan de overzijde: stilstaan- en parkeerverbod van zaterdag 
25 juni 2022 om 12 uur tot maandag 27 juni 2022 om 17 uur. 
 
Op zondag 26 juni 2022 vanaf 4 uur tot het einde van de wedstrijd: 
* Europalaan: afsluiten (C3) tussen de Bormanlaan en de Hoflaan inclusief stilstaan- en parkeerverbod (tot 
maandag 27 juni 2022 om 8 uur). 
* Schepenenlaan: afsluiten (C3) tussen de Hoflaan en de Dorpsstraat inclusief stilstaan- en parkeerverbod 
* Dorpsstraat: afsluiten (C3 + UPV) tussen de Schepenenlaan en de Hooilingenstraat/Hoogstraat inclusief 
stilstaan- en parkeerverbod 
* Smalstraat: afsluiten (C3) tussen de Hoflaan en de Dorpsstraat incl. stilstaan- en parkeerverbod vanaf 6 
uur tot het einde van de wedstrijd: 
* Gieterijstraat/Tongersesteenweg: afsluiten (C3 + UPV) 
* Hoflaan/Gieterijstraat: afsluiten (C3 + UPV) 
* Hoflaan: parkeerverbod tussen N730 en Beukenlaan 
* Hoogstraat: (C3 + UPV + F45) t.h.v. de Dr. W. Meersstraat (+ omleiding via Bergweide) 
* Beukenlaan: afsluiten (C3 + UPV) t.h.v. het kruispunt met de Rode Kruislaan 
* Hulstraat: 1-richtingsverkeer vanaf de Dorpsstraat richting Bergstraat (omleiding via Gansterenstraat) met 
de borden C1 - F19 (te herhalen na de uitritten aan het rusthuis en aan het kruispunt met de Dorpsstraat) 
 
Op zondag 26 juni 2022 vanaf 13 uur tot het einde van de wedstrijd: 
* Dorpsstraat bijkomend afsluiten ter hoogte van het kruispunt Kerkstraat/Gieterijstraat (C3). 
* Hulsstraat afsluiten: bord F19 t.h.v. de kruising met de Dorpsstraat verwijderen. 
 
Verder zal de organisatie de Romershovenstraat, op het gedeelte van het parcours, de rijbaan in 2 delen 
verdelen d.m.v. het plaatsen van kegels. De max. snelheid mag maar 30km/uur bedragen + er geldt een 
inhaalverbod (C35 + C43 (30)). 
De organisatoren dienen ervoor te zorgen dat er op de omloop op elk kruispunt een signaalgever aanwezig 
is die het verkeer stapvoets achter de deelnemers laat aansluiten in de looprichting mee. Het mag geen 
gesloten omloop worden. 
 
WE VRAGEN AAN DE BEWONERS EN AAN DE EIGENAARS OF BEWERKERS VAN DE GRONDEN LANGS DE 
OMLOOP VOOR DE DUUR VAN HET EVENEMENT ALLE VERKEER TE VERMIJDEN, VOORAL OM 
ONGEVALLEN MET DE ATLETEN EN TOESCHOUWERS TE VERMIJDEN. MOGEN WIJ U VRAGEN ZOVEEL 
MOGELIJK DE WEG VRIJ TE HOUDEN EN GEEN VOERTUIGEN TE PARKEREN OP DE STRATEN EN 
VERKAVELINGSWEGEN. 
 
Wij hopen dat het voor u een aangenaam en boeiend spektakel mag zijn.  
U bent ook van harte uitgenodigd in Ter Kommen! 
 
Wij danken u voor uw sportieve medewerking en verblijven, 
met de meeste hoogachting, 
 
Hoeselt Run vzw,  sportdienst,   schepen van sport,   
Wim Hellinx   Patrick Leenders  Johan Schoefs 


