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                SPORTCENTRUM  RIJKERSWOERD 

 
Beste mensen, 

Zoals je hebt kunnen zien, is het buitenterrein van het sportcomplex in het 
afgelopen jaar behoorlijk op de schop geweest. 

Het is allemaal erg mooi geworden en daar zijn we best trots op. 

Om het netjes en overzichtelijk te houden vragen wij jouw aandacht voor een 
aantal veranderingen op het terrein. 

FIETSENSTALLING 

Er is een nieuwe fietsenstalling gemaakt en op de plaats van de oude 
fietsenstalling zijn plaatsen gecreëerd voor het stallen van scooters en/of 
bromfietsen. Middels bordjes wordt dit nog nader aangegeven. 
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Ook wordt gevraagd om voor het gebouw en ook voor de tourniquet/toegang 
naar het ontmoetingsplein/speeltuin en outdoor fitness, GEEN scooters en/of 
(brom)fietsen te plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder graag ook, links in de hoek, de toegangsdeur naar de balletzaal 
vrijhouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SSR    De Pas 44  6836 BK  Arnhem    T 06 51 01 27 01    
 

FOUT PARKEREN 

Een hele belangrijke wijziging is dat de toegangsweg, ten behoeve van de 
onderhoudsdiensten voor de velden, verlegd en smaller geworden is. Door de 
nieuwe fietsenstaling is dit nu tevens de ENIGE DOORGANG VOOR EEN 
AMBULANCE.  

Daarom wil ik je vriendelijk, doch dringend, 
vragen om deze doorgang altijd vrij te houden en 
daar dus geen auto te parkeren. Mocht dit 
onverhoopt toch gebeuren, zien wij ons 
genoodzaakt om daarom, in voorkomend geval, 
een wegsleepregeling toe te passen. Degene die 
daar dan toch de auto heeft geparkeerd, draait 
op voor de kosten daarvan en loopt ook nog het 
risico van een boete. 

In de bijlage WEGSLEEP-REGELING BIJ FOUT PARKEREN, staat beschreven 
hoe dit werkt en wat de kosten zijn als dit toegepast wordt. Excl.eventuele boete 
Ik hoop van harte dat het niet zo ver hoeft te komen. 

ROOKVRIJ SPORTPARK 

Tenslotte wil ik je erop wijzen dat wij als sportpark mee 
willen werken aan het streven : “Op weg naar een 
ROOKVRIJE GENERATIE”. Daarom hebben wij het 
sportpark als Rookvrij aangemerkt. 

Dit wordt kenbaar gemaakt middels                             
borden op de toegangshekken en                          
nogmaals bij de doorgang richting                                    
het terras. 

Kom je rokend op het terrein, wil je                                                        
dan jouw sigaret /sigaar uitmaken in                          
een van de twee daarvoor geplaatste                           
asbakken.                                                                                                                    

Er staat er een bij binnenkomst door                         
het “kleine” hek voor voetgangers en                    
fietsers en een centraal, schuin voor                                                   
de hoofdingang, als je van de parkeer-                          
plaats afkomt. Alvast bedankt ! 

Laten we na een lange lastige Corona tijd, voorzichtig                   
de draad weer oppakken en genieten van en op ons 
mooie sportpark. 

Met vriendelijke groet, 

Frans Vreeswijk 

Manager Sportcentrum Rijkerswoerd 


