
 
 
Beste ondernemers, 
 
Evenals afgelopen juli vindt ook dit jaar de UCI Para-Cycling Road World Cup plaats in Emmen van 5 
t/m 8 juli. Om u te informeren over de verkeersomleidingen en de bereikbaarheid van uw bedrijf, 
vindt u als bijlage een flyer met informatie over de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. Deze 
flyer ontvangt u zowel digitaal als fysiek (deze worden rond 12 juni verspreid), zodat u uw 
werknemers, klanten en relaties kunt informeren.  
 
Uitnodiging inloopmiddag 
Om u zo goed mogelijk te informeren heeft de organisatie, in samenwerking met de VPB Emmen, 26 
maart jongstleden een informatiebijenkomst georganiseerd. Indien u niet in de gelegenheid was om 
hierbij aanwezig te zijn, nodigt de organisatie u hierbij nogmaals uit voor een inloopmiddag bij WSV 
Emmen aan de Ullevi 16 op dinsdag 12 juni van 12:00 – 13:00 (inclusief lunch). Tijdens deze 
inloopmiddag wordt u op de hoogte gesteld van het parcours, omleidingen en parkeerplaatsen. Wij 
ontvangen u aanmelding graag vóór donderdag 7 juni via info@theorganizingconnection.nl.   
 
Parkeerkaarten 
In overleg met VPB Emmen en verschillende ondernemers gevestigd op Businesspark Meerdijk is er 
besloten om van 5 t/m 8 juli met parkeerkaarten te werken, zodat uw werknemers, klanten en 
relaties gegarandeerd een parkeerplaats hebben. De parkeerkaart(en) kunt u aanvragen door de 
volgende gegevens te e-mailen naar info@theorganizingconnection.nl:  
 
Bedrijf: 
Dag(en): 
 donderdag 5 juli, aantal parkeerkaarten:  
 vrijdag 6 juli, aantal parkeerkaarten: 
 zaterdag 7 juli, aantal parkeerkaarten:  
 zondag 8 juli, aantal parkeerkaarten:  
 
De parkeerkaarten kunnen aangevraagd worden tot vrijdag 22 juni.  
 
Contact 
Meer informatie over de World Cup, zoals de starttijden, deelnemers en de overige activiteiten vindt 
u op www.cyclingdrenthe.nl. Indien u in aanloop naar het evenement vragen heeft dan kunt u 
contact opnemen met The Organizing Connection (organisatie) via info@theorganizingconnection.nl 
of op werkdagen tussen 14:00 – 16:00 uur op 06-47117026.  
Indien u gedurende het evenement (5 t/m 8 juli) vragen of hulp nodig heeft dan is de organisatie 
dagelijks bereikbaar op  06-47117026.  
 
Wij proberen eventuele overlast tot een minimum te beperken en danken u bij voorbaat voor uw 
begrip. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
The Organizing Connection  
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