Maastricht Centrum
Beste bewoner/ondernemer,
Dit jaar op 9 en 10 april vindt het jaarlijkse Amstel Gold Race weekend weer plaats. In deze brief lichten we toe
wat dit precies voor u betekent.
Net als in 2019, toen alweer de laatste keer de start plaatsvond in het centrum van Maastricht, vindt de start
van de Amstel Gold Race en de bijbehorende activiteiten plaats op de Markt en het Vrijthof in Maastricht.
Op- en afbouwwerkzaamheden
Om de start op zondag 10 april te organiseren worden op zaterdag 9 april al diverse voorbereidingen getroffen
of het Vrijthof. Dit betreft onder andere het plaatsen van hekwerken en het aanbrengen van een “ramp” aan
de Kiosk, die gebruikt zal worden als presentatiepodium. Omdat L1 zondagochtend de start live op TV uitzendt,
zal L1 ook al diverse registratiewagens plaatsen op zaterdag.
Zondagochtend vanaf circa 7.00 uur zullen de overige zaken als LED schermen en reclamebogen geplaatst
worden.
De afbouwwerkzaamheden starten op zondag 10 april na afloop van de activiteiten en zullen ook op zondag
voltooid worden.
Zaterdag – 9 april 2022
Zaterdag vinden er diverse vergaderingen (jury, ploegen, etc) plaats in het Stadhuis van Maastricht. Hierdoor
zal het op en rond de Markt wellicht drukker zijn dan normaal. Ook omdat de ploegleiders hun auto’s rondom
het Stadhuis mogen parkeren. Er zullen zaterdag 9 april nog geen afsluitingen zijn.
Zondag – 10 april 2022
De activiteiten starten op zondagochtend omstreeks 8:00 uur met:
 Het arriveren en plaatsen van de bussen en volgauto’s van alle deelnemende teams op de Markt en de
Boschstraat. Vanwege de nog geldende COVID-regels van de UCI is het voor publiek niet toegestaan
om bij de ploegbussen te komen. Derhalve zullen wij hier dan ook maatregelen voor treffen.
 Ploegenpresentatie bij de Kiosk op het Vrijthof, hierbij zal gebruik gemaakt worden van muziek
begeleid door een microfonist. U bent van harte uitgenodigd.
 Voor de Amstel Gold Race wordt alleen de ruimte van het Vrijthof aan de zijde van het Theater aan het
Vrijthof gebruikt. De straat voor het Theater wordt gebruikt voor het opstellen van de karavaan en het
geven van het startschot.
 De deelnemers zullen warm rijden bij hun teambus op de Markt en gemoedelijk naar het
presentatiepodium op het Vrijthof rijden via Grote Gracht en Helmstraat. Dit biedt liefhebbers een
ideale kans om de wielrenners van dichtbij te bewonderen.
 Start van de heren om 10:20 uur
 Start van de dames om 10:35 uur
 Na het startschot rijden de deelnemers via Helmstraat, Grote Gracht, Markt, Hoenderstraat,
Wilhelminastraat richting Franciscus Romanusweg en vervolgen hun weg naar het heuvelland
 Omstreeks 11:00 uur zijn alle activiteiten afgelopen
Wegafsluitingen
Zondagochtend tussen 7:00 uur en 11:00 uur zijn de volgende straten niet bereikbaar voor regulier verkeer;
 Boschstraat
 Markt
 Hoenderstraat
 Grote Gracht (van Markt tot kruising Helmstraat)
 Helmstraat
 Vrijthof

Openbaar vervoer
De dienstregeling van het openbaar vervoer rondom de Markt en het Vrijthof wordt zondagochtend aangepast.
Vanaf 12.00uur rijdt het openbaar vervoer weer hun reguliere zondagdienst.
Parcours
Het volledige parcours vindt u op www.amstelgoldrace.nl Natuurlijk nodigen wij u van harte uit om de
wielrenners langs het parcours aan te moedigen. Wees hierbij attent op spelende kinderen en laat huisdieren
nooit loslopen in de buurt van het parcours tijdens een doorkomst van de wielrenners.
Honderden verkeersregelaars en politieagenten zullen actief zijn om dit in goede banen te leiden. Wij willen u
verzoeken om de aanwijzingen van de verkeersregelaars en politie op te volgen.
Mocht u onverhoopt, met welk voertuig dan ook, op het parcours “in de koers” terecht komen neem dan altijd
de door de renners te volgen richting, blijf op gepaste afstand achter de wielrenners rijden en verlaat het
parcours bij het eerste kruispunt. Mocht een groep wielrenners naderen in tegengestelde richting stop dan
onmiddellijk en wijk uit naar de zijkant van de weg.

Heeft u vragen, opmerkingen, tips of klachten neem gerust contact op via info@amstelgoldrace.nl voor
dringende zaken zijn wij, ook tijdens het Amstel Gold Race weekend, telefonisch bereikbaar via 088-4345247.
Op zaterdag 9 april zijn wij telefonisch bereikbaar vanaf 6:00 uur tot en met 19:00 uur, op zondag 10 april van
7:30 uur tot 10:00 uur en van 12:00 uur tot 14:00 uur. Graag willen we benadrukken dat vele verkeersregelaars
zich belangeloos inzetten om de Amstel Gold Race veilig te laten verlopen, wij vragen u respect te tonen naar
de verkeersregelaars.
Natuurlijk worden de Amstel Gold Race wedstrijden ook dit jaar door de NOS uitgezonden. Vanaf omstreeks
12:00 via NOS.nl en vanaf 13:00 live op NPO1. Daarnaast zal L1 de activiteiten in het centrum van Maastricht
zondagochtend live brengen op L1 TV.
Wij hopen er samen met u een mooi wielerweekend van te maken.

