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Parkeervak A

Parkeren auto’s. (automobilisten die nu achter en vóór de Sebakerk parkeren. Voorts zijn er zes plaatsen voor mindervaliden)
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Parkeervak B

Parkeren auto’s. (overigen)
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Parkeervak C

Parkeren auto’s. (overigen)

D

Uitgang Zijdeweg

E

Hoofdingang Abelenlaan

F

Fietsenstalling

G

Voetgangersbrug

Ingang automobilisten. In- en uitgang fietsers. Route voetgangers tot voetgangersbrug (G) gereed is.

Indien gereed dan ingang voor voetgangers.

Verkeer en Vervoer
Vanaf het moment dat de eerste dienst in de nieuwe kerk wordt gehouden, geldt ten aanzien van de verkeersstromen het hierna genoemde.
Tevens treft u een kaartje aan ter verduidelijking. (z.o.z.)

Verkeersplan Kerkterrein
Automobilisten:
Via de hoofdingang Abelenlaan (E) inrijden op het kerkterrein. Inrijden op 2 stroken.
Automobilisten die komen vanaf IJsseldijk West (de dijk) nemen de rechterstrook op de inrit van het kerkterrein.
Automobilisten die komen vanaf de kruising Abelenlaan/begin Zijdeweg nemen de linkerstrook op de inrit van het kerkterrein.
Het parkeergebied is onderverdeeld in de vakken A, B en C. (zie kaartje van het kerkterrein)
In vak A parkeren de automobilisten die nu achter de Sebakerk parkeren én automobilisten die nu voor de trappen van de Sebakerk parkeren.
Bovendien zijn er in vak A zes (6) plaatsen aangewezen voor auto’s van mindervaliden.
In de vakken B en C parkeren de overige automobilisten. Zo dicht mogelijk bij de Zijdeweg beginnen met parkeren.
Als de vakken B en C vol zijn dan worden daarna de linker- en rechterstrook van de middenbaan gebruikt voor parkeren. De middelste strook
van de middenbaan is bestemd voor hulpdiensten.
Volg bij het parkeren de aanwijzingen van de verkeersbegeleiders.
Automobilisten verlaten na de dienst het kerkterrein via de uitgang Zijdeweg. (D)
Fietsers:
Inrijden via de hoofdingang Abelenlaan (E) van het kerkterrein.
Aan de bedrijvenzijde is er volop mogelijkheid voor het plaatsen van fietsen.
Gebruik de daartoe bestemde fietsenstalling. (F)
Fietsers verlaten het kerkterrein via de hoofdingang Abelenlaan. (E)
Voetgangers:
U wordt verzocht het kerkterrein via de hoofdingang (E) te betreden.
Na het gereedkomen van de brug (G) dient deze dan als voetgangersingang.
Algemeen:
De uitgang aan de Zijdeweg (D) blijft voorafgaande aan de dienst voor alle verkeer gesloten. Eveneens voor voetgangers.
U dient te allen tijde op het kerkterrein te parkeren, niet in de wijk!

