
INSPREEKBIJDRAGE STICHTING SPORT EN  WELZIJN 

D.D. 3 MAART 2016 

Geachte college- en commissieleden, 

  

Hartelijk dank voor de mogelijkheid tot inspreken over het Integraal Accommodatieplan 

Ridderkerk dat vandaag wordt besproken in deze commissie en op 17 maart ter 

besluitvorming bij de raad ligt. Mijn naam is Patrick Vermeulen, directeur Accommodaties 

en Exploitaties van Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk. Sport en Welzijn maakt 

gebruik van het inspreekrecht om onze ervaringen van het proces te delen met de raad 
en onze rol in het proces nader toe te lichten.  

Namens Sport en Welzijn ben ik vanaf het eerste begin nauw betrokken geweest bij het 

doorlopen gemeentelijke proces omtrent het IAP in de rol van adviseur. Onze inbreng 

was met name gericht op het inventariseren van de wensen van de gebruikers van sport- 

en welzijnsaccommodaties en het adviseren van zowel de gemeente als de gebruikers 

van de accommodaties. Ook is Sport en Welzijn betrokken geweest bij de workshop van 

het gemeentelijke projectteam omtrent de uitwerking van de mogelijke scenario’s van de 

gemeente en SenW. 

 Ik sta hier vanavond met veel genoegen, omdat Sport en Welzijn de rol van adviseur 

goed en prettig heeft kunnen invullen samen met de gemeente en de gebruikers. Wij zijn 

verheugd dat onze input terug te vinden is in het gepresenteerde plan en geven een 

compliment aan het gemeentelijke projectteam voor het uiteindelijke plan. Wij kijken uit 

naar een verdere prettige samenwerking met alle betrokken partijen omtrent de 

realisatie van het IAP. Als intermediair tussen gemeente en gebruikers kunnen wij 

wederom een adviserende rol vervullen. Daarnaast brengen wij graag onze jarenlange 

kennis en deskundigheid in.  

Ik dank u allen voor uw aandacht.  

 Met vriendelijke groet,      

Patrick Vermeulen    
Manager Accommodaties   

SenW Ridderkerk   twitter.com/sportenwelzijn  

Sportlaan 8-10    facebook.com/SportenWelzijn  

2982SN Ridderkerk   
linkedin.com/company/sport-

en-welzijn 

(0180) 491 135      
Patrick.Vermeulen@senw-

ri.nl  
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