Bereikbaarheid A.S.S.V. gebouw tijdens evenementen in de Arena
Ons fraaie onderkomen is voor alle leden goed bereikbaar, zowel met openbaar vervoer als
met eigen vervoer. Een lastige bijkomstigheid is als er een evenement in de Arena plaatsvindt.
Om parkeeroverlast te voorkomen in de wijk Venserpolder, wordt de toegang afgesloten en
mogen alleen bewoners die in het bezit zijn van een ontheffing de wijk in met hun voertuig.
Omdat het voor onze leden de enige toegang, is heb ik begin september een aantal
ontheffingen/vergunningen aangevraagd die in een voorkomend geval uitkomst zouden
bieden.
Afgelopen week heb ik daar antwoord op gekregen en het antwoord luidt als volgt,
 er worden voorlopig géén ontheffingen/vergunningen verstrekt,
 medewerkers van stadstoezicht, belast met toegangscontrole, worden op de hoogte
gesteld van de aanwezigheid van ons gebouw en dat er dus leden naar toe willen,
 onze leden worden doorgelaten als zij aangeven naar de A.S.S.V. te willen,
 het betreft een voorlopig experiment en er zal bij wijze van streekproeven
gecontroleerd worden of men inderdaad naar de A.S.S.V gaat,
 er mag dus niet geparkeerd worden in de wijk.
Als u nog in het bezit bent van een in het verleden verstrekt pasje van de A.S.S.V. wordt u
verzocht dat te tonen. Als u dat niet (meer) heeft geeft u dat aan bij Jean Paul Hamel
(secretaris) en die zorgt voor een nieuw pasje.
Het is wel zaak dat u gebruik maakt van de route via de Andersensingel alwaar de
verkeersregelaars u via de slagbomen toegang kunnen verlenen.
Omdat het nog wel even kan duren voor een ieder weer in het bezit is van een A.S.S.V. pasje
zal het dagelijks bestuur er voor zorgen dat er een aantal brieven met het A.S.S.V. logo
komen waarop u uw naam kan vermelden en die als bewijs van lidmaatschap kan tonen aan
de medewerkers van stadstoezicht.
Blijft het probleem bestaan voor bezoekers van andere verenigingen, maar als zij aangeven
naar A.S.S.V. te moeten en tonen hun spelmateriaal, b.v. tafeltennisattributen, moet dat ook
lukken. Mochten er nog onduidelijkheden zijn schroom niet om een van de bestuursleden te
bellen

