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Beste commissieleden, 

Namens de drie sportverenigingen op het sportpark Reijerpark, 
de handbal Saturnus, korfbal Ten Donck  
en de voetbal Slikkerveer 
wil ik graag gebruik maken van het inspreekrecht in deze 
commissie. 
 
Deze drie genoemde verenigingen voeren al sinds 2014 
periodiek overleg, om na te denken over de toekomst. 
Dit heeft geresulteerd in een brainstorm groep met als werktitel 
sportclub Reijerpark. 
Het doel: om samen op te trekken en na te denken over de 
toekomst in een breder perspectief. 
Deze ideeën waren zeker geen geheim. Wij hebben ze al in een 
vroeg stadium gedeeld, zowel bij uw wethouder mevrouw 
Keuzekamp als bij Sport en Welzijn. 
Beide gaven in de persoonlijke gesprekken aan heel positief 
tegenover onze plannen te staan. 
 
Over uw plannen zijn wij zeker ook te spreken en wij willen als 
sportclub Reijerpark graag mee werken om deze gerealiseerd te 
krijgen. 
Wij denken echter nog verder te moeten gaan dan uw huidige 
plannen. 
 
Wij zien de toekomst van het Reijerpark breder en meer gericht 
op de sociale cohesie in de wijken rond om het park. 
Wij denken aan een campus model, waar meer te doen is dan 
alleen sport. 
Het is een complex waar de huidige en de nieuwe verenigingen 
zich kunnen ontwikkelen in sport, maar ook een sociale 
ontmoetingsplek voor iedereen uit Ridderkerk. 
Een ontmoetingsplek voor gezinnen en individuen. 
Jong en oud, valide en mindervalide moeten hier hun plek 
kunnen vinden. 
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Het nieuwe buurthuis zou zomaar een titel kunnen zijn. 
 
Jonge gezinnen kunnen hier hun keuze maken uit veel 
verschillende sporten (prestatief en recreatief), maar vinden 
hier ook educatie, een crèche en buitenschoolse opvang. 
Door de vele mogelijkheden voor de jeugd creëer je agenda 
ruimte voor de ouders en grootouders. 
Deze groep kan daar dan zelf ook sporten en contacten leggen 
en worden zo vanzelf die broodnodige nieuwe vrijwilligers.  
Wij zien onze toekomst binnen dit grotere complex als één 
vereniging, met één bestuur, dus één organisatie. 
De mogelijkheid tot uitbreiden naar verschillende sporten en 
activiteiten is hiermee organisatorisch eenvoudig te realiseren. 
Sporten waar veel vraag naar is, bijvoorbeeld hockey, zijn zo in 
te passen in een moderne organisatie met veel faciliteiten. 
Maar ook een atletiekbaan (in de winter te gebruiken als 
schaatsbaan), een cyclecross parcours en de al toegezegde 
beachvolleybal velden kunnen een passende aanvulling zijn. 
Denken wij alleen aan sport, nee, de sociale binding is onze 
basis. 
De vraag vanuit de maatschappij moet aan kunnen sluiten bij 
de organisatie. 
 
Juist nu op dit beslismoment lijkt het ons van belang dat er ook 
naar onze visie en inbreng geluisterd wordt. 
Niet als tegenpool, maar als positieve partner voor de 
toekomst. 
De drie clubs, met gezamenlijk bijna 1100 leden, namens wie ik 
spreek willen vooruit. 
Ook zij zien de waarde en het nut van een nieuwe organisatie 
met meer inbreng dan sport alleen. 
Vandaar ook onze vraag: neem het gehele complex onder de 
loep en laat ons als sportclub Reijerpark hierover meedenken 
en mee praten als serieuze partner. 
 
Is dit idee nieuw? Nee niet helemaal. 
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Er zijn meer voorbeelden in Nederland, zoals bijvoorbeeld 
Spijkenisse, waar verenigingen nauw samenwerken om een 
breed publiek te voorzien. 
Maar ons idee om het te koppelen aan onderwijs, opvang voor 
de allerkleinste, bezigheden voor de ouderen uit de omliggende 
wijk en zelfs een zorgboulevard reiken verder. 
 
Financiën spelen hierbij uiteraard een rol. 
Juist daarom zijn wij op zoek naar een professioneel complex 
met een schaalgrootte die zorgt voor een financiële situatie en 
een duurzaam exploitatiemodel dat past bij de vooruitgang. 
Samen met de scholen en sportverenigingen willen wij vorm 
geven aan een unieke campus. 
Met visie en lef investeren in de toekomst van de Ridderkerker 
en zijn familie.  
 
Uiteraard zijn wij graag bereid om onze plannen uitgebreider 
met u te delen in uw fractieoverleg. Wij zijn er van overtuigd 
dat we allen, in de basis, hetzelfde doel nastreven. Op weg 
naar, meer dan een alleen fysiek………. 
Ridderkerk in beweging. 


