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Adres, route & verkeer- en parkeerinstructie 

Bezoekadres  

Het sportcomplex is gelegen aan Van Cittersweg 1, te Arnemuiden. Daar bevindt zich de voormalige 
hoofdingang en huidige zij-ingang. Onze huidige hoofdingang bevindt zich aan De Pereboomweie 2. 
 
Op de vrijdagen is in beginsel alleen de hoofdingang geopend.  Op de zaterdagen zal niet alleen de hoofdingang 
geopend zijn, maar ook de zij-ingang aan de Van Cittersweg. Als het parkeerterrein aan de Veerseweg (# P4) in 
gebruik genomen wordt, zal ook de achteringang worden geopend. 

Adressen parkeerterreinen 

Voor bezoekers van ons toernooi zijn vier parkeerterreinen rondom ons sportcomplex aangewezen: 
▪ #P1 – De Pereboomweie 2 (hoofdingang) 
▪ #P2 – Van Cittersweg 1  (zij-ingang) 
▪ #P3 – Korenbloemlaan 1 
▪ #P4 – Veerseweg 5   (achteringang) 

Route vanaf snelweg A58 

Vanaf de A58 neemt u afslag 37: Arnemuiden. 
 
U rijdt via de rotonde het dorp binnen. Deze weg blijft u volgen en gaat de 
spoorwegovergang over.  U bevindt zich dan reeds op de Van Cittersweg en 
blijft deze volgen. 
 
# P3 – Korenbloemlaan 
Na 200 meter op de Van Cittersweg kunt u linksaf de Korenbloemlaan in. 
#P3 treft u meteen aan de linkerkant. 
 
# P2 – Van Cittersweg 1  
Na 300 meter op de Van Cittersweg treft u aan de rechterkant de toegang 
tot #P2 en de zij-ingang tot ons sportcomplex. 
 
# P1 – De Pereboomweie 
Na 500 meter op de Van Cittersweg kunt u rechtsaf De Pereboomweie in. 
Hier treft u #P1 en de hoofdingang tot ons sportcomplex. 
 
# P4 – Veerseweg 5 
#P4 bevindt zich aan de andere zijde van ons complex.  Hiervoor rijdt u 
via de Van Cittersweg Arnemuiden weer uit en neemt de eerste afslag 
rechts (Oranjepolderseweg) richting "de Piet".  

Vervolgens neemt u na 750 meter de eerste weg rechts (de Veerseweg). 
Na 500 meter treft u aan de rechterkant de achteringang tot ons 
sportcomplex (bij de tennisbanen van LTC De Schenge).  
Hier kunt u uw passagiers veilig laten uitstappen.  

Parkeren is hier niet toegestaan! Rijdt u daarvoor 250 meter door.  U treft #P4 vervolgens aan uw linkerkant. 
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Verkeer- en parkeerinstructie 

Vier hoofdregels 

1. Neem de normale verkeersregels in acht. 
2. Denk aan uw eigen veiligheid en aan die van anderen. 
3. Volg de aanwijzingen van verkeersregelaars en parkeerbegeleiders op. 
4. Deponeer uw afval in de afvalbak. 

 
Om de toestroom van auto’s in goede banen te kunnen leiden, treffen wij o.a. de volgende maatregelen: 
1. Plaatsen van gele routeborden; 
2. Gelieve alleen te parkeren op #P1 t/m 4;  
3. Inzet van verkeersregelaars en parkeerbegeleiders; 
4. In volgorde vullen van parkeerterreinen; 
5. Afval in de afvalbak. 
 
Ad 1. Routeborden 
Vanaf het moment van binnenkomst in het dorp treft u gele routeborden naar ons complex en 
parkeerterreinen. 
 
Ad 2. Alleen parkeren op #P1 t/m 4  
Hoewel u vrij bent om daar te parkeren waar dit is 
toegestaan, verzoeken wij u vriendelijk om alleen op 
de parkeerterreinen #P1 tot en met #P4 te parkeren 
om eventuele hinder voor omwonenden te beperken. 
Deze parkeerterreinen zijn alle op korte 
(loop)afstand van ons sportcomplex. 
 
Uitdrukkelijk verzoeken wij om niet te parkeren op 
andere parkeerplaatsen in de wijk en de 
parkeerterreinen van omliggende bedrijven (Van 
Cittersweg en Korenbloemlaan), de tennisvereniging 
en de begraafplaats (beide Veerseweg).    
 
Ook de weg naar de toegangspoorten dient vrij te 
blijven ten behoeve van eventuele hulpdiensten. 
Hiertoe zullen op #P1 en #P2 afzettingen geplaatst 
worden.  
 
Wij benadrukken tot slot dat parkeren langs een gele streep en langs de doorgaande wegen NIET is toegestaan. 
Hierop zal worden gehandhaafd door de politie. 
 
Ad 3. Inzet verkeersregelaars en parkeerbegeleiders 
Op de zaterdagen – en als de situatie erom vraagt ook op de vrijdagen – treft u op de Van Cittersweg 
verkeersregelaars (herkenbaar aan hun fluorescerende veiligheidshesjes). Zij zijn er voor uw en andermans 
veiligheid. U dient hun aanwijzingen op te volgen. 
 
Op de verschillende parkeerterreinen zetten wij parkeerbegeleiders in. Wij verzoeken u vriendelijk doch 
dringend hun aanwijzingen op te volgen en alleen te parkeren op de u aangewezen plaats.    
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Ad 4. In volgorde vullen van parkeerterreinen 
Om de beschikbare plaatsen zo optimaal mogelijk te kunnen benutten, wordt bij het verwijzen naar de 
parkeerplaatsen de volgende volgorde aangehouden: 

1. # P1 – De Pereboomweie; 
2. # P2 – Van Cittersweg; 
3. # P3 – Korenbloemlaan; 
4. # P4 – Veerseweg. 

 
Wij verwachten de volgende parkeerterreinen te zullen gebruiken op de verschillende dagdelen: 

- Vrijdagavond:   #P1 en eventueel #P2; 
- Zaterdagochtend:  #P1, #P2 en #P3; 
- Zaterdagmiddag: #P3 en P41. 

 
Als parkeerterreinen #P1 en P2 vol zijn, zal dit voor de duidelijkheid worden aangegeven door op de 
toegangsweg/oprit een dranghek te plaatsen met daarop een geel waarschuwingsbord  
‘P VOL’.  Dit om onnodige verkeerscirculatie op de parkeerterreinen te voorkomen en een vlotte(re) 
verkeersdoorstroming op de Van Cittersweg mogelijk te maken. 
 
Deze situatie zal zich naar verwachting voordoen op zaterdagochtend. Dan wordt in beginsel verwezen naar 
#P3.  
 
Mocht ook #P3 vol raken, dan zullen wij verwijzen naar #P4 aan de andere zijde van ons sportcomplex.  
 
Op dat moment zullen wij ook de toegangspoort aan die zijde van het complex (bij de tennisvelden) openen om 
bezoekers op die wijze de toegang tot het complex te verschaffen. Bestuurders kunnen de andere inzittenden 
dan veilig bij de Tennisvereniging laten uitstappen om vervolgens hun auto te parkeren bij #P4, zodat de (met 
name jeugdige) voetgangers zich niet over de openbare weg hoeven te begeven. 
 
#P4 is geen openbaar parkeerterrein, maar dit erf is ons ter beschikking gesteld door een vriendelijke 
particulier. Wij verzoeken u dringend om diens gastvrijheid en eigendommen te respecteren.  
 
Tevens verzoeken wij u om u na het uitstappen zo snel en geruisloos mogelijk langs de tennisvelden naar ons 
sportcomplex te begeven, zodat eventuele tenniswedstrijden zo min mogelijk verstoord worden.  
 
Ad 5. Afval in de afvalbak 
Graag verzoeken wij u om afval te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken op het sportcomplex. Op de 
verschillende parkeerterreinen zijn geen afvalbakken beschikbaar, dus gelieve uw afval mee te nemen naar 
huis en het daar weg te gooien.  
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
Toernooicommissie vv Arnemuiden 

                                                
1. Mochten bezoekers van het ochtendtoernooi reeds vertrokken zijn vooraleer de bezoekers van het middagtoernooi arriveren, dan worden #P1 

en #P2 vanzelfsprekend ook opengesteld. 


