Communicatie rond renovatie park:
Tussen half oktober 2018 en eind maart 2019 zal het tennispark vanwege de renovatie en
uitbreiding belemmeringen hebben m.b.t. parkeren van fietsen en auto’s, entree (waar het park
opkomen), kleed- en toiletvoorziening. Wij vragen jullie met regelmaat op de website of social media
te kijken voor de actuele ontwikkeling op en rond het park, bijvoorbeeld bij het wijzigen van de lichtinstallatie kan het zijn dat we tijdelijk stroomuitval hebben.

Toegang tennispark, veiligheid en parkeren
In week 41 (8 oktober) worden de huidige parkeerplaats en de ingang van het tennispark gesloten en afgegraven.
Totdat de nieuwe Ingang aan de zwembadzijde gereed is, kun je gebruik maken van de ingang aan de kant van het
Westlandia voetbalterrein (huidige leveranciersingang).
We hebben van de Gemeente Westland nog geen planning ontvangen wanneer de weg en parkeerplaats (zijde zwembad)
naar de nieuwe entree en fietsenstalling gepland dan wel gereed is.
LET OP: via deze tijdelijke ingang komt overdag het bouwverkeer ook het park op.
Middels bouwhekken wordt een wandelpad naar het clubhuis gecreëerd, loop dus niet tussen het bouwverkeer naar het
clubgebouw.
WIJ VRAGEN DE OUDERS VAN KINDEREN EXTRA ALERT TE ZIJN OP EN ROND HET PARK
GEDURENDE DE VERBOUWING.
De fietsen en scooters kunnen buiten bij de containers in de fietsenrekken worden gestald. Zie bijgevoegde tekening.
De auto’s kunnen op het grote parkeerterrein bij VV Naaldwijk c.q. Zwembad de Hoge Bomen en op het parkeerterrein van
Westlandia worden geparkeerd. Zie bijgevoegde tekening.

Op welke banen kun je tennissen?
De van der Ende Hal blijft gedurende de gehele periode open.
De vier smashcourt banen blijven beschikbaar te weten,
Westlandpartners
My Easy Office
DB Telecom
JEM-id.
De tennisleraren van Burgersdijk tennis zullen doordeweeks van 19.30 tot 21.00 uur geen gebruik maken van de
buitenbanen.
’t- Paviljoen blijft gewoon open, begin 2019 verwachten we wat hinder bij het leggen van de afwerkvloer.
Alle activiteiten voor senioren en junioren, zoals deze in de jaarkalender staan, vinden normaal doorgang!
De Herfstcompetitie gaat ook gewoon door. Eventuele inhaalwedstrijden begin november, worden zoveel als mogelijk op
de tennisparken van onze tegenstanders gepland.
Vanaf 15 oktober zal de Van Dijk Flora-baan onderhanden worden genomen en vanaf 22 oktober liggen de vier
gravelbanen er uit.

Uitbreiding clubgebouw
Planning van werkzaamheden:
Week 40 (rond 1 oktober) start Antea met het weghalen speeltuin, kidscourt en straatwerk achter het clubhuis.
Week 41 (week van 8 oktober) komen de heipalen voor de aanbouw van het clubgebouw.
Week 41 of 42 start Zwarts bouw met hei werkzaamheden voor uitbreiding van het clubgebouw.
Een actuele planning zal in het clubgebouw en op de website worden geplaatst.
Bij vragen en opmerkingen neem contact op met bestuur@ltcnaaldwijk.nl
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