Aanwonenden Hoeve, Stepelo, Bentelo, Wiene Zeldam en Hengelo algemeen Zondag

Geachte aanwonende,

Op Zondag 20 oktober wordt traditioneel de Conrad Twente Rally verreden. We willen u via deze
brief op de hoogte brengen dat de rally langs uw perceel, woning of bedrijf loopt.
Tijdens deze autorally zal de openbare weg overdag voor alle verkeer worden afgesloten om het
evenement veilig te laten verlopen. Dit houdt in dat u tussen van ca. 09:00 tot 18:00 uur geen
gebruik kunt maken van deze openbare weg, u kunt uw perceel wellicht wel te voet of via een
alternatieve route bereiken. Aan de achterzijde is een gedetailleerde kaart te vinden.
Jaarlijks komen er tussen de 20.000 en 30.000 liefhebbers genieten van deze spectaculaire vorm
van autosport, die door een aantal gemeentes loopt. Dus mede door uw medewerking kunnen wij
hen een schitterende dag bezorgen.
Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij op onze website www.twenterally.nl/ is een kopje
gemaakt “aanwonenden”. Hierop vindt u gedetailleerde informatie en kunt u zich aanmelden voor
de nieuwsbrief.
Voor hulpdiensten is uw perceel ten alle tijden te bereiken, sterker nog bij elke rally-proef is er
brandweer en een medisch-team met ambulance aanwezig! Mocht u om zeer dringende reden
toch van of naar uw perceel moeten, verzoeken wij u dit schriftelijk via mail aan ons te melden.
Wij zijn druk met de voorbereiding bezig en hebben inmiddels toestemming van de gemeente en
andere overheden om het evenement te organiseren.
Wij begrijpen dat u hinder kunt ondervinden en zullen u ook in de week voor de rally bedanken
met een klein presentje en een rally-info pakket zodat u, wellicht met familie en vrienden ook van
de rallysport kunt genieten, u zit namelijk eerste rang!

Wij danken u voor uw medewerking en begrip.
Namens het organisatiecomité
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