
Bewoners aan het parcours van de NN Zevenheuvelenloop op het Limos terrein

Geachte heer/mevrouw,

Op zaterdag 16 en zondag 17 november vinden respectievelijk de 7e Zevenheuvelennacht en  
de 36e  NN Zevenheuvelenloop plaats. Omdat u aan het parcours woont ontvangt u deze brief.

Programma
Zaterdag 16 november:
16.30 uur – 18.30 uur:  Mini Zevenheuvelenloop (kinderloop)
19.00 uur:  Zevenheuvelennacht (7 km)
Zondag 17 november:
13.00 uur:  NN Zevenheuvelenloop (15 km)

Parcours
Wij hebben de gemeente Nijmegen gevraagd onderstaande verkeersmaatregelen te mogen treffen.  
Een plattegrond treft u aan op onze site.
Wegafsluitingen 
Om een en ander in goede banen te leiden, worden er gedurende een bepaalde tijd een aantal wegen  
afgesloten voor het verkeer. Dit kan betekenen dat uw straat enige uren niet bereikbaar is.
Gelderselaan
Voor u betekent dat, dat u (met de auto) enkele uren geen gebruik kunt maken van de uitgang aan de Gelder
selaan.
De Gelderselaan gaat op zaterdagavond om 18.30 uur en op zondag om 12.30 uur dicht, maar omdat de 
Groesbeekseweg al veel eerder wordt afgesloten voor verkeer, is het onmogelijk om via de Groesbeekseweg 
richting stad te rijden. Daarom raden wij u aan om, als u zaterdagavond of zondagmiddag weg moet, uw auto 
te parkeren in de “Spoorbuurt”. 
Naar verwachting gaat de Gelderselaan op zaterdagavond rond 21.00 uur en op zondag rond 17.00 uur weer 
open. De openstelling gebeurt op aanwijzing van de politie.
Parkeerverbod
Het is voor u ook van belang te weten dat er een parkeerverbod geldt in de Gelderselaan (beide zijden voor 
zover het parkeervakken op de rijbaan betreft) van zaterdag 7.00 uur tot zondag 22.00 uur. 
Lichtjes gaan door de Gelderselaan
Het bewonerscomité Gelderselaan organiseert dit jaar net zoals voorgaande jaren weer veel gezelligheid  
tijdens de Zevenheuvelennacht en de Zevenheuvelenloop! De straat wordt aangekleed met licht en geluid.  
Het straatcomité nodigt u uit om samen met de buurt de deelnemers aan te moedigen 
Meer informatie
Op www.nnzevenheuvelenloop.nl vindt u meer informatie over de  loop, de afsluitingen en verkeersmaat
regelen. Ook vindt u daar een plattegrond met daarop startvakken, aanlooproutes enz. Wilt u nog meedoen,  
de inschrijving voor de 15 km is nog open t/m 6 november.
Suggesties, vragen, tips of klachten?
Wij doen ons uiterste best het evenement voor alle betrokkenen goed te laten verlopen.  
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail, app of bel ons.
Noteert u alvast dat het Zevenheuvelenweekend in 2020 is op zaterdag 14 en zondag 15 november.
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Ina Theloosen, 

Stichting Zevenheuvelenloop
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Kantoor (024)  379 23 97
Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 21.00 uur
Zondag 9.00 - 18.00 uur

Mail
info@Zevenheuvelenloop.nl

WhatsApp (06)  38 63 66 87
Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 21.00 uur
Zondag 9.00 - 18.00 uur

Meldkamer (06)  12 33 77 22
Zaterdag 16.30 - 21.00 uur 
Zondag 11.30 - 16.30 uur 

Openbare orde  (Politie 0900 88 44) 
24/7 
Openbare ruimte  (Nijmegen 14 024)
24/7
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