
Aan de gemeenteraad van Ridderkerk  

Ridderkerk, 19 november 2020 

Betreft: herhuisvesting Rowdies in het Oosterpark . 

Geachte raadsleden, 

Als bewonersgroep Tarbot en deelnemer aan het participatie proces ”herinrichting Oosterpark” 
willen wij u hierbij onze reactie kenbaar maken  op het aan u voorgelegde Raadsvoorstel  m.b.t. de 
herhuisvesting Rowdies in het Oosterpark. 

In beginsel willen wij aangeven  opgelucht te zijn dat in het geadviseerd besluit  verzocht wordt de 
locatie Zuid aan te wijzen als vestigings locatie Rowdies.  Wij waarderen dat hiermee geluisterd is 
naar een deel van de door ons geuite bezwaren tegen de locatie Oost, zoals gepresenteerd in de  
verkennende schets tijdens de participatie ronde in september en oktober 2020. 

Echter, met de thans voorgestelde locatie Zuid wordt een aantal voor ons zwaarwegende bezwaren  
niet weggenomen. 

1. Geluidshinder.

Als bewoners ervaren we in dehuidige situatie al zeer vaak  enorme geluidshinder
veroorzaakt door Rowdies, zowel  tijdens wedstrijden als bijeenkomsten met een feest
karakter. Onze ervaring als bewoners is dat er bij klachten hierover niet of nauwelijks
gehandhaafd wordt.

Door de aanleg van de 2 velden achter elkaar  zoals voorgesteld, ontstaat er een enorme
open ruimte (corridor)  tussen de Rijksweg A15 en de Oosterparkweg.
Naast de geluidshinder die nu al door de vereniging wordt veroorzaakt ontstaat door deze
corridor ook nog versterking van geluidsoverlast vanaf de Rijksweg A15.

Daarnaast pleiten wij, zeker voor het gedeelte tussen de velden en de Rijksweg A15,  voor
een geluidscherm van 8 meter i.p.v. het voorgestelde scherm van 6 meter.

2. Lichthinder.

Rowdies wil veldverlichting.  Als men wil voldoen aan de eisen van de KNBSB  zijn daar
masten  voor nodig van maar liefst 22 meter hoogte. De uitstraling en hinder hiervan laat
zich raden.



Voor beide problemen willen wij een oplossing aandragen; namelijk Locatie Zuid-Zuid. Deze locatie 
houdt in: het honkbalveld op de plaats zoals voorgesteld in de locatie Zuid en het softbalveld er 
naast,  tussen de tennisbanen en de Rijksweg A15 in  

De ruimte die vrijkomt door de verplaatsing van het softbalveld  naar de buitenrand kan dan worden 
beplant als groene geluidsbuffer. Hiermee wordt er een grotere afstand gerealiseerd  tussen de 
velden en de woon  bebouwing waardoor er minder geluids- en lichthinder kan worden bereikt. 

Parkeren 

Naast bovenstaande omtrent de locatie Rowdies hebben wij ernstige moeite met de in de verkenning 
voorgestelde  wijze van aanleg van de parkeerplaats  naast de Midgetgolfbaan. 

In de huidige situatie is er zicht op de parkeerplaatsen en dus goede sociale controle. Door de 
parkeerplaatsen aan te leggen achter een groenvoorziening ontneem je het zicht op wat er zich 
afspeelt op de parkeerplaats. Inmiddels is er ervaring genoeg in het Oosterpark om te bedenken wat 
verstoppen van een parkeerplaats helaas tot gevolg kan hebben. Parkeerplaats prima, maar wel in 
het zicht van de openbare weg. 

Tot zover onze bezwaren en reactie op het  aan u voorgelegde raadsvoorstel. 

Onze reactie neemt niet weg dat wij eigenlijk van mening zijn dat een club met de ambities van 
Rowdies (groter groeien, in een hogere klasse spelen, uitbreiding op termijn naar 3 velden) niet thuis 
hoort in een recreatiepark als het Oosterpark.  Huisvesting op een echt sportpark zoals Ridderkerk er 
daar een aantal van heeft is meer op zijn plaats.  Uit alle tot ons  gekomen Gemeentelijke informatie 
lijkt het alsof er willens en wetens niet serieus is gekeken naar echte verplaatsing van Rowdies. Er 
wordt vastgehouden aan ooit in het verleden gedane toezeggingen. 

Voorschrijdend inzicht is geen zwakte maar wijsheid. 

Vertrouwend op uw aandacht en begrip in deze, steeds tot overleg bereid. 

Met vriendelijke groet, bewonersgroep Tarbot 

Frits Hofland en Kees Boer 

E: bewonersgroeptarbot@gmail.com 

Bijlage: tekening locatie Zuid-Zuid 
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