PARKEREN OP DELTA
Bericht aan alle bezoeker die hun wagen kwijt willen in de buurt van ons terrein.
De laatste weken kregen we (en daar zijn we u allen dankbaar voor !!) veel bezoekers over de vloer.
Delta leeft,en dat is duidelijk.
Echter, veel volk, wil vaak zeggen : veel auto’s !!
Soms brengt dit overlast mee (ook al is het maar voor even).
Graag willen we jullie medewerking in verband met parkeerbeleid op en rond KVC Delta Londerzeel.
1. Op de eigen parking :
Gelieve de voertuigen zo goed mogelijk naast elkaar te plaatsen, zodat er tussen de wagens geen
onnodige ruimte verloren gaat !!
Parkeer zo goed mogelijk tegen buitenkant van de parking en laat ook hier geen ruimte vrij.
Zorg er voor dat u nooit in de weg staat voor hulpdiensten die mogelijk het terrein moeten bereiken.
2. Rond KVC Delta Londerzeel :
Parkeren op de openbare weg moet gebeuren volgens het politiereglement en op de juiste plaatsen
(waar geen verbod is, niet voor in en uitritten en niet op het fietspad)
3. Op en naast de Deltabrug
Het is verboden om te parkeren OP de brug !!
De weg naast de brug is PRIVE en de inrit van onze buur en sponsor EXPO CARAVANNING !
Meerder malen kon de eigenaar of klanten van deze zaak, de weg naar de winkel NIET gebruiken
omdat de doorgang door wildparkeren versperd was !
WIJ VRAGEN MET AANDRANG OM NIET TE PARKEREN OP DE ASFALTWEG NAAST DE BRUG.
DE EIGENAAR VERLEENT ZIJN MEDEWERKING EN LAAT WEL TOE OM TE PARKEREN OP DE PLAATS
WAAR EEN WAGEN NAAST DE ASFALTWEG KAN STAAN (20m verder in de baan)
OOK ONDER DE BRUG (bereikbaar via asfaltweg) IS ER PLAATS VOOR 40 WAGENS. MAAK HIER
GEBRUIK VAN ! Het is wat verder stappen, maar voor de sport doen we het toch ?

Wij hopen op uw medewerking
KVC Delta Londerzeel

