
Aan de fracties van de Gemeenteraad van Ridderkerk,  

  

Ik spreek namens mezelf als bewoner van de zalm, woonachtig langs het Oosterpark.  

Sinds ik met mijn gezin een paar jaar geleden in Ridderkerk ben komen wonen, ondervind ik 

luchtwegklachten zoals veelvudig hoesten, verkouden en kortademig. Daarnaast kan ik ‘snachts 

slecht slapen vanwege de geluidsoverlast. Ook mijn kinderen hebben luchtwegproblemen zoals 

overmatig hoesten en vaak verkouden. Dit heeft alles te maken met de luchtvervuiling en 

geluidshinder van de A15. Door het nieuwe honkbalveld ten zuiden van het huidige honkbalveld te 

verplaatsen zullen er veel grote, volwassen bomen en struiken moeten worden gekapt. Door het 

verdwijnen van deze zogenaamde groene buffer zal de luchtkwaliteit verder verslechteren en zal 

ik en mijn kinderen nog meer gezondheidsklachten ontwikkelen en dit geldt ook voor andere 

bewoners met vergelijkbare gezondheidsproblemen.    

Daarnaast vind ik het onbegrijpelijk dat het College van plan is om de leden van Rowdies straks 

op slechts 100 meter van de snelweg te laten sporten. Uit studies is gebleken dat dit zeer 

ongezond is, zeker voor honkballers die daar soms uren achter elkaar staan. En hoe kan ik straks 

mijn kinderen veilig en gezond laten honkballen vlak langs één van de drukste snelwegen van 

Nederland? De gemeente moet juist zorgen voor betere luchtkwaliteit en vermindering van 

geluidshinder. Met dit plan wordt helaas het tegenovergestelde bewerkstelligd. Ook het RIVM 

geeft als advies aan de GGD en de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren en 

geluidsbelasting te verlagen.   

Daarnaast zal met de nieuw voorgestelde plek een groot deel van de wandel en fietsroutes komen 

te verdwijnen waar ik vaak gebruik van maak voor mijn werk en om te wandelen in het weekend. 

De zogenaamde ring rond Ridderkerk zal hiermee ook komen te vervallen omdat de verschillende 

wandel- en fietspaden niet meer met elkaar verbonden kunnen worden.  

Bovendien zal de flora en fauna van het park worden aangetast door de overlast van geluid en 

licht waardoor vogels, vleermuizen en andere dieren dit gebied zullen mijden.   

Verder stellen verschillende onderzoekers vast dat de komende twintig jaar lastig zullen worden 

voor veel sportclubs in Nederland doordat de ledenaantallen, door de enorme vergrijzing, op den 

duur zullen dalen. De onderzoekers denken dat het onderhoud en de kosten van de 

accommodaties in gevaar komen als de ledenaantallen van sportclubs dalen. Dergelijke 

onderzoeken zouden van belang moeten zijn voor de gemeenteraad om in te spelen op de 

toekomstige behoeftes van sport en recreatie en ook mee te nemen in de beslissing als het gaat 

om wel of niet uitbreiden van de Rowdies.   

 



Tenslotte, er zijn welinswaar 3 locaties onderzocht voor de verhuizing, maar de meest voor de 

hand liggende was daar niet bij, namelijk aansluitend op het andere sportpark bij het Reijerpark.  

De raad moet begrijpen dat de honkbalvereniging er is voor de gehele gemeente Ridderkerk en 

niet alleen voor de honkballers uit Drievliet / t'Zand dus het argument dat de Rowdies dichtbij huis 

gehuisvest moet blijven, kan daarmee ook van tafel.  

 

Kort samengevat vrees ik dat de vele negatieve effecten niet uit te sluiten zijn voor de bewoners, 

de recreanten en de natuur van het Oosterpark.   

Andere mogelijkheden voor de vereniging om uit te breiden ergens anders in de gemeente zullen 

grondiger onderzocht moeten worden door het college.  

Zoals gezegd het sportpark bij het Reijerpark is een mooie en centrale locatie.  

 

Ik hoop dat ik u heb kunnen overtuigen om tegen dit voorstel te stemmen.   

  

Dank voor uw aandacht. 


