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Geachte commissieleden, 

 

Mijn naam is Michel Legerstee, ik ben penningmeester van de S.V. Bolnes. 

Namens de S.V. Bolnes wil ik nog enige kanttekeningen plaatsen, bij de adviezen in 

Integraal Accommodatieplan Ridderkerk (IAP).  

 

Ik zal in deze vijf minuten onze mening (S.V. Bolnes) over het IAP en onze plannen 

voor de toekomst van Sportpark Bolnes toelichten. 

 

Wij (S.V. Bolnes) zijn van mening, dat onze wensen totaal niet goed zijn 

geformuleerd en tevens onvolledig zijn vermeldt. 

 

Het klopt dat wij tevreden zijn met de ligging van onze eigen clubaccommodatie. Ook 

onze wensen van het realiseren van een kunstgrasveld en het plaatsen van verlichting 

bij veld 2 zijn goed geformuleerd. 

Helaas zijn behoorlijk wat andere wensen buiten de “Visie SV Bolnes” (Volgnr. 36 

van 51) gehouden. 

 

Tevens wil ik melden, dat wij zeer verbolgen zijn over de korte reactietermijn (10-02 

mail ontvangen, 03-03 commissievergadering en 17-03 besluit gemeenteraad). Sam 

Lodder, de voorzitter van onze buren RLTC deelt onze mening en Bert van den Herik, 

de voorzitter van onze andere buren VDH Kringgroep Ridderkerk, heeft geeneens een 

IAP ontvangen. 

Ik meen mij te herinneren, dat we hier praten over de herindelen van onze 

Ridderkerkse sportparken voor de komende 30 jaar. Iets dat een behoorlijke 

investering zal worden. Het lijkt mij niet gepast en zelfs ondoordacht om zo’n besluit 

in iets meer dan één maand te nemen (het lijkt wel of we over één nacht ijs gaan). 

 

Ons grootste ongenoegen zit, in het afwijzen van de realisatie van een kunstgrasveld. 

Waar de andere voetbalverenigingen (R.V.V.H., S.V. Slikkerveer en in de toekomst 

ook V.V. Rijsoord) over twee kunstgrasvelden beschikken, hebben wij er geen. 

Wij hebben reeds meerdere malen aangegeven, dat onze velden in een zeer slechte 

staat verkeren (ik heb voorbeelden te over), reden te meer (zo zou je denken) om ons 

ook te voorzien van een kunstgrasveld. 

(Je zou, als gemeente Ridderkerk, kunnen denken, elke voetbalvereniging in 

Ridderkerk krijgt minimaal één kunstgrasveld (gelijke monniken, gelijke kappen) en 

na gelang het ledenaantal eventueel een kunstgrasveld erbij (ik ken trouwens clubs in 

de regio die kleiner zijn dan S.V. Bolnes maar wel over één kunstgrasveld 

beschikken), maar dit is helaas niet aan de orde.) 

 

Volgens het “Scenario SV Bolnes” (Volgnr. 36 van 51) is het realiseren van een 

kunstgrasveld niet opportuun. Niet opportuun, omdat wij voldoende speel- en 

trainingsvelden tot onze beschikking hebben. Wel wordt er onderzocht of verlichting 

bij veld 2 tot de mogelijkheden behoort. 

Dit komt, op mij, als volgt over; Geen kunstgrasveld, want ze hebben genoeg (slechte) 

velden, maar waarschijnlijk wel verlichting voor veld 2, waar ze geen gebruik van 

kunnen maken bij slecht weer, omdat de velden slecht zijn (ik zie de logica niet). 

 

Wij hebben daarentegen een “heel andere visie”, namelijk het realiseren van één 

multifunctioneel Sportpark Bolnes. Dit zou mogelijk kunnen zijn door de drie 
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bestaande verenigingen (RLTC, VDHKringgroep en S.V. Bolnes) op Sportpark 

Bolnes centraal te verenigen in één clubaccommodatie met eventueel aparte 

clubhuizen/kantines. Ook zou men deze clubaccommodatie dienen uit te breiden met 

kunstgrasvelden, een sporthal, een ruimte voor de Spaanse vereniging Hogar 

Recreativo, een ruimte voor Excelsior Bolnes, een ruimte en veldje voor de jongeren, 

een ruimte voor de buurtpreventie, een ruimte voor kinderopvang, etc.. Onze buren 

staan hier niet afwijzend tegenover en de plannen voor één clubaccommodatie zijn er 

al. 

 

“Ons scenario” ziet er dan natuurlijk ook heel anders uit. Op onze manier creëren wij 

een levendig, duurzaam multifunctioneel Sportpark Bolnes, waar men jaren mee 

vooruit kan. Hier kan men diversen binnen en buiten sporten beoefenen, ontspannen 

en elkaar ontmoeten. Ook is er plaats voor culturele activiteiten en naschoolse 

opvang. De sporthal kan tevens dienen als gymzaal voor de scholen de Bosweide en 

de Fontein en andere sportactiviteiten (korfbal, tennis, voetbal, etc.). 

 

Voor de wijk Bolnes, zou een multifunctionele accommodatie een uitkomst zijn en 

sommige huisvestingsproblemen en parkeerproblemen, in het IAP, in één keer 

oplossen. Ook komt het de uitstraling van de wijk Bolnes ten goede. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


