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Uw brief van:  - Ons kenmerk: 48342 
Uw kenmerk: - Contact: Nadia Hummel 

 Bijlage(n):  1 Doorkiesnummer: +31105030510 
   E-mailadres: n.hummel@bar-organisatie.nl 
   Datum: 8 januari 2021 
   

Geachte raadsleden,  
 
Op 22 november 2018 is motie 2018-27 inzake balspeelveldjes Driehoek het Zand aangenomen. In 
deze motie werd verzocht om de speelvelden die komen te vervallen ten behoeve van de 
nieuwbouwplannen, deze elders in de wijk, niet te ver van de Vlietlaan op korte termijn opnieuw aan te 
leggen. In deze brief geven wij u de stand van zaken over de uitvoering van deze motie aan.  

 
Het initiële voorstel voor behoud van de speelvelden 
In februari 2019 is in overleg met de projectgroep Driehoek het Zand een voorstel gedaan hoe de 
speelveldjes tijdens de werkzaamheden van de nieuwbouw behouden kunnen blijven. In dit voorstel 
stond dat tijdens de bouw het pannaveld binnen het plangebied een alternatieve locatie zou krijgen, 
totdat er een definitieve speellocatie aanwezig is. Het trapveld in het Erasmuspark dient als alternatief 
voor het te ontmantelen trapveld in het plangebied.  

 
Behoud binnen het plangebied kan niet veilig worden ingepast 
Nu de start van de werkzaamheden aanstaande is, blijkt dat verplaatsing binnen het plangebied niet 
haalbaar is. Op de huidige locatie ligt het pannaveld in de weg voor de bouw van woonblok 1, andere 
locaties zijn slechts kort houdbaar wegens het graven van watergangen. De enige locatie die de bouw 
van Binnenrijk niet in de weg staat is niet wenselijk vanwege onveiligheid. Het pannaveld zou dan 
aangrenzend aan de Hugo de Grootlaan en Erasmuslaan komen te liggen (zie bijlage 1, locatie A). Een 
veilige optie is om het pannaveld te verplaatsen naar het Erasmuspark (zie bijlage 1, locatie B). Over 
deze optie treden wij in contact met bewoners, het wijkoverleg en het leefbaarheidsteam. 

 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,            de burgemeester, 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke           mw. A. Attema  
 
 
Bijlage: 

- Locatie overzicht 

 Betreft: Motie 2018-27 inzake balspeelveldjes Driehoek het Zand  

  


