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TRIATHLON STEIN 2022 
 
Betreft: Bewonersbrief Meers Triathlon Stein 2022 
 

Beste bewoner, 

Op zondag 3 juli is uw dorp weer opgenomen in het fietsparcours van de Triathlon Stein. Daarover 
willen wij u graag informeren.  

We zijn ons ervan bewust dat door het afzetten van delen van uw dorp uw woning zondag 3 juli 
minder goed bereikbaar zal zijn. We hopen middels deze bewonersbrief u te informeren over 
begaanbare routes en de overlast voor omwonenden daarmee zo veel mogelijk te beperken. Wij 
danken u voor uw begrip!  

Programma zondag 3 juli 2022: 
 

● 10.30u  Start Sprint Triathlon Teamcompetities 3e divisie    
● 11.10u  Start Sprint Triathlon Teamcompetities 1e divisie 
● 11.40u  Start 1-60-11 Triathlon 
● 11.55u  Start sprint Triathlon 

Het fietsparcours van alle series loopt achtereenvolgens door de volgende dorpen: Stein, Meers, 
Geulle a/d Maas, Geulle, Catsop, Elsloo, Stein.  
 
Afsluiting parcours op zondag van 9.30 uur tot ongeveer 15.00 uur! 
 
Belangrijke straten zullen vanaf 9.30 uur voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten. Via de 
Grotestraat is het mogelijk om Meers richting Veldschuur en daarna Urmond te verlaten. 
De verkeersmaatregelen worden rond 15.00 uur (als de laatste atleet het parcours heeft verlaten) zo 
snel mogelijk opgeheven. We verzoeken u vriendelijk om gedurende de activiteiten de auto zoveel 
als mogelijk op de oprit te parkeren of buiten het parcours.  
 
Mocht u onverhoopt toch van het parcours gebruik moeten maken, wendt u zich dan tot een motard 
van de politie of Stichting Motard Stein (SMS). Alleen onder begeleiding van een motard mag u het 
parcours betreden om via doorlaatposten het parcours te kunnen verlaten.  

Wij kunnen ons voorstellen dat de verkeersmaatregelen enig ongemak veroorzaken. Wij vertrouwen 
op uw begrip en danken u bij voorbaat voor uw medewerking om dit evenement te laten slagen. 
Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar info@triathlon-stein.nl.  

NOODNUMMER (ALLEEN BEREIKBAAR OP ZONDAG 3 JULI): 06-12968951 

Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip. 

Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Triathlon Stein 

mailto:info@triathlon-stein.nl
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Verkeersmaatregelen Meers: 
 

● Meerser Eindstraat geheel afgesloten. Meers is niet bereikbaar via Brug Stein en Brug Elsloo 
● Meers alleen bereikbaar via Urmond, Veldschuur 
● Parkeerverbod hoek Meerser Eindstraat 

 

 


