
 
Emmen, juli 2022 
 
Betreft:  Straten afgesloten vanwege Gouden Pijl Emmen op 31 juli 2022 
 
Geachte heer/mevrouw, 

In overleg met de gemeente Emmen stellen wij u in kennis van het volgende.  
 
Op zondag 31 juli 2022 wordt de 43e editie van het wielercriterium ‘Gouden Pijl’ in het centrum van 
Emmen verreden. Na twee jaren (vanwege corona) van afwezigheid gaat het weer door! Het 
parcours loopt als vanouds door het centrum van Emmen, maar is dit jaar wel anders dan andere 
jaren. Voor een volledige weergave van het parcours verwijzen wij u naar de website, zie 
https://www.goudenpijl.nl/parcours/. Op de tekening zijn eveneens de doorloopsluizen zichtbaar. Op 
onze website kunt u meer informatie vinden over de Gouden Pijl.  
 
Aangezien u nabij of binnen het parcours woont of uw bedrijf heeft kan het evenement gevolgen 
voor u hebben. Wij vragen daarvoor uw begrip en wij stellen als organisatie van de Gouden Pijl alles 
in het werk om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.  
 
Het parcours van de profronde is op zondag 31 juli 2022 tussen circa 12.30 uur een 22.30 uur voor 
alle verkeer afgesloten. Geparkeerde voertuigen of andere objecten die zondagmorgen 31 juli 2022 
na circa 10.00 uur nog op het parcours staan (of anderszins hinder veroorzaken zoals geparkeerde 
auto’s op parkeerterreinen), worden weggesleept dan wel verwijderd.  
 
Parkeerterreinen of parkeerkelders gelegen binnen het parcours zijn eveneens afgesloten op zondag 
31 juli 2022 tussen circa 12.30 uur en 22.30 uur. Het verlaten van deze parkeerterreinen of 
parkeerkelders is dus tijdens voormelde tijden niet mogelijk.  
 
Het parkeerterrein en de parkeerkelder bij de Matissepassage is dus afgesloten op zondag 31 juli 
2022 tussen circa 12.30 uur en 22.30 uur.  
 
Indien u op zondag 31 juli 2022 gebruik wenst te maken van uw voertuig dan verzoeken wij u 
vriendelijk rekening te houden met hetgeen bovenstaand.  Tip: zet tijdig uw voertuig buiten het 
parcours! 
 
De hulpdiensten zoals brandweer en ambulance kunnen altijd ter plaatse komen! Deze kunnen 
indien nodig dus ook op het parcours rijden om bij uw huis te komen.  
 
Opbouw werkzaamheden voor (muziek)podia worden uitgevoerd op vrijdagmiddag 29 juli 2022 tot 
en met zondagmiddag 31 juli 2022. Afbouw werkzaamheden worden op maandag 1 augustus 2022 
uitgevoerd.  
 
Mocht u vagen hebben dan kunt u bellen met Ronald Klarus (06 – 54 366 723), secretaris van de 
Stichting de Nieuwe Pijl (organisatie van de Gouden Pijl).  
Wij vragen vriendelijk uw medewerking om de 43e Gouden Pijl zo goed mogelijk te laten verlopen en 
willen u hiervoor alvast hartelijk bedanken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Organisatie van de Gouden Pijl, Stichting de Nieuwe Pijl 

https://www.goudenpijl.nl/
https://www.goudenpijl.nl/parcours/

