Op zaterdag 13 april 2019 organiseert de Stichting rallyevenementen Voorthuizen de Centraal
Nederland Rally een autorally in de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Putten. De informatie voor de betreffende gebieden
kunt u hier puntsgewijs nalezen. Graag verwijzen wij ook naar de pagina van veel gestelde vragen voor aanwonenden.
http://www.centraalnederlandrally.nl/wp-content/uploads/2019/03/Veelgestelde-vragen-en-antwoorden.pdf
Buurtschap
Kallenbroek
De volgende (gedeelten) van de navolgende wegen worden hierbij afgesloten:
• Kallenbroekerweg tussen A30 en Stoutenburgerweg
o Zijwegen Kraaikamperweg, Bielder, Groot-Bielderweg, Molweg en Tweelweg
• Stoutenburgerweg tussen viaduct A1 en Kallenbroekerweg
o Zijwegen Elleboogweg en Baanweg
• Dronkelaarseweg geheel
• Otelaarseweg geheel

De betreffende weggedeelten zullen zijn afgesloten op:
Zaterdag 13 april 2019 van 10.30 uur tot uiterlijk 18.15 uur. (Tot 11.45 uur is uw woning nog
beperkt bereikbaar)
Klassementsproef
Gedurende bovenstaande periode zal de weg afgesloten zijn voor het verkeer. Natuurlijk blijft het altijd
mogelijk om bij ernstige calamiteiten de klassementsproef direct stil te leggen. Te denken valt hierbij aan acute
medische verzorging aan mensen en dieren door artsen.
Mocht zich tijdens de rally een dergelijke calamiteit voordoen, dan kunt u op dat moment contact opnemen
met de official bij uw woning, of met het rallycentrum telefonisch bereikbaar onder nummer:
06 – 298 843 78
In overleg met u en de proevenchef, zullen wij dan de proef stil leggen, zodat u in een dergelijke situatie gebruik
kunt maken van de weg.
Pauzes
Tijdens de dag zijn er drie natuurlijke pauzes voorzien tijdens de wedstrijd waarbij beperkt door bewoners
gebruik kan worden gemaakt door de aanwonenden. Deze pauzes zijn gepland omstreeks:
• Van 10.30 - 11.45 uur
• Van 14.00 uur – 14.45 uur
• Van 16.30 uur – 17.30 uur
• Na 18.15 uur
De tijden zijn indicatief bij een normaal verloop van de wedstrijd. Bij oponthoud
Ga NOOIT de proef op zonder hierbij overleg te hebben gepleegd met de organisatie. Door omstandigheden is
het mogelijk dat er even geen rallyauto’s passeren terwijl u denkt dat de pauze is begonnen.
U kunt de wedstrijd en rallyauto’s op uw telefoon, tablet of computer volgen door de app RALLYSAFE gratis te
downloaden en de Visual Art Rally op 13 april te selecteren.

