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Geachte mevrouw, heer, 
 
De 5e editie van de Omloop van Empel zal dit jaar op zondag 30 juni 2019 plaatsvinden. De Omloop 
van Empel is een recreatief wandel- en hardloopevenement met een kidsrun, 5km, 10km en 
10Empelse Mijl (16,1 km). Ook dit jaar hopen we op een behoorlijk aantal supporters die de 
sportievelingen komen aanmoedigen op het start/finish terrein bij d’n As en langs de verschillende 
routes.  
 
 
BEREIKBAARHEID 
Het evenement zal gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van uw straat op zondag 30 juni 2019. 
Middels deze brief willen wij aangeven wat voor u de gevolgen zijn voor de bereikbaarheid.  
 
Alle informatie uit deze brief kunt u ook nalezen op onze website: www.omloopvanempel.nl  
 
 
START/FINISH - ROUTES: 
Het evenement zal bestaan uit vier afstanden; 

 Kidsrun (hardlopen) 

 5 kilometer (hardlopen en wandelen) 

 10 kilometer (hardlopen) 

 10 Empelse mijl - 16,1 kilometer (hardlopen) 
Alle afstanden zullen vertrekken en finishen vanaf dezelfde locatie, Sociaal Cultureel Centrum d’n As. 
 
 
TIJDEN: 
Hieronder een overzicht van enkele relevante tijdstippen op de dag van het evenement. 

 Plaatsen voorzieningen en inrichtingen terreinen : 07:00 – 11:00 

 Kidsrun      : 11:00 – 12:00 

 HRS Wonen 5km     : 12:30 – 13:30 

 Verel 10 Empelse mijl    : 13:30 – 15:30 

 De Haasoptiek 10km    : 13:45 – 15:15 

 Wandeltocht 5km     : 14:00 – 15:15 

 Diverse activiteiten bij d’n As   : 11:00 – 17:00 

 Opruimen parcours en start-finish   : 17:00 – 18:30 
 
 
WEGAFZETTINGEN: 
Ten behoeve van de veiligheid voor de lopers zullen diverse (toegangs)wegen worden afgezet door 
middel van hekken. Tijdens de momenten dat er lopers actief zijn op het parcours zullen 
automobilisten tijdelijk tegengehouden worden bij de afzettingen. Als de laatste loper gepasseerd is 
worden wegen weer vrij gegeven. Dit betekent dus dat op de dag van het evenement uw perceel, 
mogelijk, per auto (tijdelijk) niet te bereiken is. Wij zouden u willen verzoeken om hiermee rekening 
te houden. Dit voor veiligheid van de lopers en uw eigen gemak. Bij deze brief treft u ook een 
overzicht aan van de routes die in het kader van de Omloop van Empel gelopen zullen worden.  
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TERREIN D’N AS EN ASMUNT: 
Hier zullen de meeste activiteiten plaatsvinden. Indien u bewoner bent van de straat Asmunt zouden 
wij u willen verzoeken om op de dag van de Omloop van Empel uw auto elders te parkeren indien u 
hierover, gedurende die dag, wenst te beschikken.  
Uw straat zal tijdens de Omloop van Empel namelijk bij alle routes gebruikt worden en het langst in 
gebruik zijn door ons evenement. Door uw auto elders te parkeren blijft de weg vrij voor de lopers en 
kunt u beschikken over uw auto. U kunt uw auto die dag bijvoorbeeld op De Brink of in de 
Proosdijstraat parkeren. 
 
 
OVERIGE STRATEN LANGS DE ROUTE: 
Overigens zouden wij alle bewoners die in de dorpskern van Empel aan de route wonen willen 
verzoeken hun auto op de dag van het evenement elders te parkeren. Op deze manier hebben de 
lopers de ruimte, voorkomen we ongelukken en/of eventuele beschadiging van uw auto. 
 
 
OPRUIMEN: 
Zodra de laatste loper een wegafzetting gepasseerd is, en de straat vrij is van hardlopers, zullen we 
beginnen met het verwijderen en opruimen van de afzettingen. Op deze manier beperken wij de 
impact van ons evenement tot het minimum. 
 
 
SUPPORT: 
Alle lopers die 30 juni 2019 door uw straat lopen kunnen uiteraard wel een beetje support gebruiken. 
Dus als u dan toch even niet weg kunt omdat er hardlopers actief zijn, maak dan van de nood een 
deugd en moedig deze sportieve medebewoners aan. Het is daarnaast ook leuk wanneer u in de 
gelegenheid bent om versieringen aan te brengen langs de route om de lopers aan te moedigen. 
Bijvoorbeeld met slingers en ballonnen, of een vlag. Een unieke kans om Empel extra gezellig op de 
kaart te zetten.  
 
Wij hopen op uw begrip voor de tijdelijke overlast die wij met ons evenement voor u veroorzaken.  
 
 
VRAGEN: 
Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft dan kunt u deze stellen via 
omloopvanempel@gmail.com. U kunt uw vraag ook stellen via onze Facebookpagina of ons twitter 
account (@omloopvanempel)  
 
Wij wensen u een sportieve en prettige Omloop van Empel toe. 
Stichting Omloop van Empel. 
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ROUTES: 

 
Route kidsrun 

 
Route Omloop van Empel 5km 
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Route Omloop van Empel 10km 

 
Route Omloop van Empel 10 Empelse Mijl 

 


