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Geachte commissieleden, 

 

Ik ben Bianca Klapwijk en voorzitter van gymnastiekvereniging OKK 

Ridderkerk. Wij willen het spreekrecht gebruiken om onze wensen voor 

het IAP toe te lichten, en ook de jarenlange problemen met de Gemeente 

kenbaar te maken. 

OKK bestond vorig jaar 120 jaar, en is de oudste vereniging in 

Ridderkerk, gedragen door vrijwilligers. We hebben ongeveer 500 leden, 

met name jeugdleden, en vanaf 1,5 jaar kun je al lid worden. Ons oudste 

lid van 82 jaar doet mee aan seniorengym. We geven voornamelijk les 

aan recreanten, maar hebben ook een A- en een B-selectie die 

meerdere keren per week trainen in De Werf, met valkuil. Zij doen mee 

aan regionale en landelijke wedstrijden op verschillende niveaus. De 

selectiegroepen zijn onze paradepaardjes en staan dan ook regelmatig 

in De Combinatie. 

 

Sinds onze gedwongen verhuizing eind 2013 van de gymzaal aan de 

Graaf Lodewijkstraat naar beweegcentrum  De Werf zijn er onveilige 

situaties. De Werf is een prachtig ontworpen gebouw, maar de architect 

heeft te weinig rekening gehouden met de gebruikers. Dit ondanks al 

onze inspraak en experts van de KNGU tijdens de bouw richting de 

Gemeente waar te weinig mee is gedaan. Er is onvoldoende bergruimte 

aanwezig voor de turntoestellen, waardoor gevaarlijke manoeuvres 

moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zijn de ingang van de zaal en de 

kleedkamers, die niet op slot kunnen, buiten het zicht van de trainers, 

waardoor toegang van ongewenste personen en diefstal niet 

onrealistisch  is. Dit is gewoon niet veilig voor de kinderen.  



 

Wethouder mevrouw Keuzenkamp heeft dit vorig jaar met eigen ogen 

geconstateerd en de knelpunten per e-mail bevestigd. Echter, we zien 

hier niets van terug in het IAP. Hierin zouden aanpassingen aan De Werf 

met betrekking tot bergruimte en een veiligere entree moeten worden 

opgenomen. Wij denken aan een uitbreiding van de bergruimte (er is 

ruimte op het terrein) en cameratoezicht met afstandsbediening van de 

entree, zoals bijvoorbeeld bij gymnastiekvereniging O&O in Zwijndrecht 

is toegepast. 

 

Wel is in het IAP een nieuw te bouwen gymzaal in Bolnes opgenomen, 

maar er is niet voorzien in een  valkuil (springkuil) waardoor deze zaal 

geen alternatief is voor de OKK selectiegroepen en wij dus aan De Werf 

vastzitten. 

 

Gezien de geplande investeringen in het IAP vinden wij het onbegrijpelijk 

dat er geen plannen zijn om de nieuwe sportzaal De Werf aan te passen 

voor de onveilige situaties, terwijl er wel nieuwbouw plaatsvindt elders. 

Graag vragen wij of alle opties, in overleg met de gebruikers, goed 

kunnen worden besproken, om De Werf een gebruiksvriendelijke en 

veilige locatie te maken na de gemiste kansen tijdens de bouw. 

 

Samenvattend is ons verzoek dat de onveilige punten in De Werf worden 

opgelost. We zijn al  bijna 3 jaar bezig om bepaalde zaken te regelen, 

maar het gaat allemaal erg traag. Als bestuur pleiten we dan ook dat het 

IAP deze zaken wel adresseert, zodat wij als bestuur ons weer kunnen 

richten op de ontwikkeling en toekomst van OKK ten behoeve van de 

beweging van kinderen in Ridderkerk. 

 



 

Naast de problematiek in De Werf, is de langlopende discussie met de 

Gemeente over de financiële afwikkeling van onze gedwongen 

verhuizing in 2013 nog steeds niet afgerond.  Dit staat los van het IAP, 

maar ook hier worden toezeggingen en afspraken door de Gemeente 

niet nagekomen. We hopen, als OKK bestuur, dat de wethouder nu snel  

beide zaken oplost, enerzijds via het IAP en anderzijds door een goed 

financieel voorstel,  zodat beide dossiers gesloten kunnen worden. 

  

Wij danken u voor uw aandacht.   

 

Gymnastiekvereniging OKK Ridderkerk 

Bianca Klapwijk 

voorzitter 

 

 

  


