Ronde van Vlaanderen
Hamme is in 2019 opnieuw dorp van de Ronde! Op zondag 7 april vormt de passage
doorheen onze prachtige en landelijke gemeente - tevens ook het geboortedorp van
Olympisch kampioen Greg Van Avermaet - de aanloopstrook richting de Vlaamse
Ardennen. Alle belangrijke weetjes over de Ronde in Hamme kan je op deze pagina volgen.

Iets organiseren tijdens de doortocht?
Dat kan! Alle initiatieven - groot en klein - moeten vòòr 10 februari 2019 bij de
gemeente aangevraagd worden. Alle aanvragen worden door het gemeetebestuur
gebundeld overgemaakt aan de organisatie Flanders Classics. Zij nemen rechtstreeks
contact op met de initiatieven die een extra licentie dienen af te sluiten. Je ontvangt zo
snel als mogelijk schriftelijk de weigering/toelating om jouw initiatief te laten
plaatsvinden.
Ho e aanvragen?

Onder de rubriek 'documenten' heb je 2 types van aanvraagformulieren. Afhankelijk de
grootte van het initiatief en het aantal te verwachten bezoekers dien je één van beide
documenten in te vullen en door te sturen naar het kabinet van de burgemeester.
grote evenementen (meer dan 500 bezoekers)
kleine evenementen (minder dan 500 bezoekers)

Maak de Ronde mee als VIP
Laat je samen met jouw vrienden, medewerkers, klanten of relaties onderdompelen in de
wielerpassie en heroïek van den Ronde van Vlaanderen. De gemeente Hamme biedt als
Dorp van de Ronde ook een uitgebreid VIP-arrangement aan. De plaatsen zijn beperkt, dus
zorg dat je er snel bij bent!
Reserva ties en inlichtingen:

Isabelle Saerens | tel. 052 47 56 03 | isabelle.saerens@hamme.be
De tickets worden gereserveerd volgens volgorde van inschrijving.

Parcours in Hamme
Zaterdag 6 april 2019 (wielerto eristen)

Komende vanuit Elversele > Gewestweg N41 > Biezestraat > Drapstraat >
Tweebruggenplein > Loystraat > Damstraat > Hooirt > Neerstraat > Spurt > Theet >
Weverstraat > Meerstraat > Lippeveld > Zogge > Heirbaan > Bookmolenstraat (richting
Zele)
Zo ndag 7 april 2019 (bero epsrenners)

Komende vanuit Elversele > Gewestweg N41 > Biezestraat > Roodkruisstraat > Marktplein
> Plezantstraat > Slangstraat > Damstraat > Hooirt > Neerstraat > Spurt > Theet >
Weverstraat > Meerstraat > Lippeveld > Zogge > Heirbaan > Bookmolenstraat (richting
Zele)

Contact
Kabinet burgemeester



Gemeentehuis




052 47 56 03

Marktplein 1
9220 Hamme

isa@hamme.be

