
Op woensdag 20 april 2022 hebben Blegny-Mine en de 
gemeente Blegny de eer om “gastheer” te zijn van de start 
van de 86ste editie van de internationale wielerwedstrijd 
: “La Flèche wallonne”  (De Waalse Pijl).

Het evenement verloopt als volgt :
- Vanaf 05.30 uur : installatie van de apparatuur ;
- Vanaf 10.00 uur : voorstelling van de renners en 
ondertekening van de startlijsten op het podium op de 
binnenplaats van Put Nr. 1 ;
- Om 10:15 uur : vertrek van de publiciteitscaravan ;  
-  Om 11.15 uur : vertrek van de race vóór de parkeerplaats 
van het Domein richting Blegny. De race gaat over de 
Rue Lambert Marlet, de Rue de la Station en de Rue de la 
Fontaine in de richting van Mortier.

De organisatie van zo’n grootschalig evenement heeft 
vandaag de volgende gevolgen : 

* van 05.30 uur tot 12.00 uur : de afsluiting voor het 
verkeer van de hele Rue Lambert Marlet (behalve 
voor toegelaten voertuigen).

* Openbare toegang tot Blegny-Mine :
- Het publiek zal Blegny-Mine te voet kunnen betreden 
via de oude ingang van de mijn (tegenover het 
voormalige etablissement «Au Bout-là-Bas») en zal de 
startlijn kunnen bereiken via hetzelfde punt.

- Het publiek zal kunnen parkeren langs de Rue de 
Trembleur, die toegankelijk zal zijn via de Rue de la 
Waide en de Rue Belle-Fleur. Deze 3 straten zullen 
eenrichtingsverkeer worden.  In de weide tussen de 
rotonde “mijnwerker Henri” en de gevechts-sporthal 
komt een parking (als het weer het toelaat) en een 
tweede parking aan de Royale Entente Blegnytoise.( 
voetbalterrein), alle twee gelegen Rue de Trembleur.

- Het publiek dat te voet vanaf Blegny komt, kan langs 
de Rue Lambert Marlet, aan de plattelandskant van 
Mortier, over de hele lengte passeren.

- Op woensdagvoormiddag wordt er geen bezoek (mijn, 
permanente tentoonstelling, treinrit, ...) georganiseerd.

* Toegang tot de motorhomesparkeerplaats :
 De parkeerplaats voor motorhomes is gesloten van 
dinsdag 19 april om 08.00 uur tot woensdag 20 april 
om 12.00 uur. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en hopen dat 
jullie met een groot aantal supporters aanwezig zullen 
zijn bij de start van deze internationale wedstrijd.
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