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Onderwerp: Stand van zaken Korfbalfusie 
 
 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de korfbalfusie. 
Al in 2009 hebben de korfbalverenigingen Sagitta en Bolnes aangegeven het voornemen te 
hebben te gaan fuseren. In een later stadium heeft korfbalvereniging Ten Donk aangegeven zich 
hierbij aan te willen sluiten.  
 
Na de verkiezingen hebben de clubs zich tot het nieuwe college gewend om aan te geven dat ze 
de fusie daadwerkelijk door willen zetten. 
De korfbalverenigingen Bolnes, Sagitta en Ten Donk hebben het college en de raad op 23 april 
2010 schriftelijk van dit voornemen in kennisgesteld. Zij geven daarbij aan dat de steun van de 
gemeente en de Stichting Sport en Welzijn (S en W) daarbij onontbeerlijk zijn. 
Zij vragen deze partijen mee te willen denken over de uitwerking van hun plannen. 
 
Naar aanleiding van deze brief hebben diverse gesprekken met de korfbalverenigingen en Sport en 
Welzijn plaatsgevonden. In deze gesprekken is afgesproken dat Sport en Welzijn de verenigingen 
zal ondersteunen in het fusietraject. Sport en Welzijn zal ook namens de verenigingen de 
gesprekspartner van de gemeente zal zijn.  
 
Naast het begeleiden van de fusie zal Sport en Welzijn een masterplan schrijven. Hierin zal de 
stichting de gemeente adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een gezamenlijke 
huisvesting. Er zal ingegaan worden op een aantal mogelijke scenario’s en de (financiële) 
haalbaarheid daarvan. Eén en ander op basis van een programma van eisen. 
Wij hebben inmiddels een concept-masterplan ontvangen en zijn hierover in gesprek met Sport en 
Welzijn. Op basis van deze gesprekken zal het masterplan zijn definitieve vorm krijgen. 
 
De meest voor de hand liggende keuze voor de nieuwe locatie is op sportpark Reyerpark, waar 
korfbalvereniging Ten Donk nu al speelt. De belangrijkste argumenten daarvoor zijn: 
-Op het huidige Reyerpark is nog voldoende ruimte beschikbaar. 
-Het Reyerpark is centraal gelegen en ook op korte afstand van de huidige locatie van Sagitta. 
-Sportpark Bolnes is te decentraal gelegen. 
-Op de huidige locatie van Sagitta is onvoldoende ruimte voor een nieuwe grote vereniging. 
-Blijven spelen op op 3 locaties is niet logisch en zal een succesvolle fusie bemoeilijken. 
 



   
   

   
    
Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs   

   
  
Onderwerp: Stand van zaken Korfbalfusie (vervolg)   
 
Aan Sport en Welzijn zal worden gevraagd deze variant verder uit te werken. In die uitwerking 
zullen alle aspecten worden meegenomen, die van belang zijn bij een besluit over een nieuwe 
korfbalaccommodatie. Daarbij gaat het onder andere om ruimtelijke, financiële en verkeerskundige 
aspecten. Ook is het van belang dat de consequenties voor de achterblijvende locaties helder in 
beeld worden gebracht. 
 
Om u volledig te informeren over de actuele stand van zaken hebben de korfbalverenigingen op 
zich genomen om een voorlichtingsbijeenkomst voor uw raad te verzorgen. Tijdens deze 
bijeenkomst zullen de gemeente, Sport en Welzijn en de korfbalverenigingen een presentatie 
geven van de plannen en de vorderingen op dat moment. Deze bijeenkomst is gepland op 
maandag 14 maart 2011. 
 
Ons college heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de realisatie van een nieuwe 
korfbalaccommodatie. Dat besluit wordt voor de zomer verwacht. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          Mw. A. Attema 
 
 
 
 
 


