
Op woensdag 16 juni vindt het BK tijdrijden plaats in Ingelmunster en Izegem. Hét sportieve hoogtepunt 
van het jaar voor onze gemeente! In deze nieuwsbrief lees je alles over de verkeersmaatregelen en het 
parcours.

Vanuit de Bruggestraat vertrekken de deelnemende renners voor een parcours van 12,6 km door Ingelmunster 
(hieronder opgesomd in het groen) en Izegem:
Start: Bruggestraat - Elfjulisingel – Weststraat - Ingelmunstersestraat - Baronstraat – Reperstraat – rond punt 
– Vijfwegenstraat (centrumbrug) – Nieuwstraat – Roeselaarsestraat – Marktstraat – Grote Markt – Ketelstraat – 
Nieuwstraat– Vijfwegenstraat (centrumbrug) - rond punt – Dam – Prinsessestraat – Warandestraat – 
Ingelmunstersestraat – Weststraat – Stationsstraat - Brigandsbrug – Stationsplein – Handelsstraat - Gentstraat- 
Ringlaan/N50 – Oostrozebekestraat (aankomst).
Bij meerdere rondes rijden de renners via de Gravinnestraat terug naar de Bruggestraat.

HET PARCOURS
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Voor de veiligheid van de deelnemers is het parcours van de wedstrijd tussen 11u. en 19u. volledig afgesloten 
voor alle verkeer en geldt er op het parcours een parkeerverbod vanaf 8u. Dit betekent dat het centrum van onze 
gemeente op 16 juni onbereikbaar zal zijn met de wagen. 

Bewoners
Woon je langs het parcours of ben je erdoor ingesloten? Hou er rekening mee dat je woning op 16 juni tussen 11u. 
en 19u. enkel te voet bereikbaar is. Je kan wandelen met de fiets aan de hand, maar fietsen is niet toegelaten. Er 
zijn verschillende oversteekplaatsen langs het parcours. Moet je die dag weg met je auto, dan raden we je aan om 
die net buiten het parcours te parkeren. Het parkeerverbod start al om 8u. 
Parkeren
De parkings achter het gemeentehuis, op het marktplein, aan het station, aan de brandweerkazerne, aan het 
sportcentrum en aan de Guido Gezellestraat zijn afgesloten, daar kan je je auto niet parkeren (tussen dinsdag 15 
juni om 19u. en woensdag 16 juni om 19u.).
Je kan je auto wel parkeren op de Sint-Amandsparking en de parking aan de Action, maar deze zijn ook ingesloten 
door het parcours.
Buiten het parcours kan je parkeren op:
• de parking aan de Roverin: inrit ter hoogte van Bruggestraat 170
• de parking van Grondwerken Soenens: inrit ter hoogte van Doelstraat 142 (vanaf 7u. op woensdagmorgen)
• de parking aan de cultuurfabriek
Start- en aankomstzones
Zowel de startzone als de aankomstzone is volledig afgesloten en niet toegankelijk voor het publiek. Op het plan 
zijn deze zones aangeduid in het groen en in het rood. Mensen die in deze zones wonen, krijgen nog een aparte 
brief met meer uitleg.
Winkels en bedrijven
Heb je een winkel of bedrijf langs het parcours of ben je erdoor ingesloten? Verwittig dan zeker je klanten en 
leveranciers dat ze je zaak op 16 juni tussen 11u. en 19u. niet met een voertuig kunnen bereiken. Het kantoor van 
Bpost is gesloten op 16 juni.
Nood- en interventiediensten
In noodgevallen kunnen nood- en interventiediensten tijdens het BK tijdrijden het parcours oprijden.
Busvervoer
Hou er ook rekening mee dat ook de bussen van de Lijn niet volgens het normale traject kunnen rijden. Meer info 
hierover kan je terugvinden op de website van de Lijn of op www.ingelmunster.be/bk

MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID

Heb je vragen of opmerkingen? 
T 051 33 74 00 of bktijdrijden@ingelmunster.be

WWW.INGELMUNSTER.BE/BK

CONTACTEER ONS

SUPPORTER MEE VOOR YVES LAMPAERT
Onze lokale held Yves Lampaert neemt ook deel aan het BK tijdrijden. Een unieke 
kans om te supporteren voor talent van eigen bodem. Ook supportersclub Forza 
Lampaert zal aanwezig zijn langs het parcours, en ze hebben een leuke verrassing 
in petto voor iedere supporter. Samen met jou hoopt de supportersclub op een 
stralende koersdag met een fantastisch Forza Lampaert-resultaat!
Meer info via hun Facebookpagina: facebook.com/forzalampaert

CORONARICHTLIJNEN
Wil je graag jouw favoriete renner naar de eindzege schreeuwen? Dat kan, maar we rekenen wel op jullie gezond 
verstand: volg de coronarichtlijnen, draag een mondmasker en hou voldoende afstand. Op de terrassen van de 
Ingelmunsterse horecazaken gelden vanzelfsprekend ook de maatregelen van dat moment. 
De start- en aankomstzone en het rennersdorp zijn niet toegankelijk voor het publiek. 


