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Aan de fracties van de Gemeenteraad van Ridderkerk,  
  
Het raakt me nog altijd dat B&W het besluit heeft genomen om Rowdies uit te breiden zonder 
dat zij goed heeft kunnen beargumenteren waarom dit project noodzakelijk is en waarom 
natuur, stikstof en geluidsoverlast er voor moeten wijken. Er zijn tenslotte voldoende 
alternatieven mogelijk, ook een keuze is om niet uit te breiden of elders uit te breiden. 
 
Iedere week lees ik weer in de Combinatie dat bewoners van Ridderkerk, 3VO Biotoop en de 
bewonersgroep Tarbot het oneens zijn met dit besluit, helaas wordt gewoonweg niet 
geluisterd. Onbegrijpelijk. Hoezo participatie? Dit keer wil ik mijn betoog over een andere 
boeg gooien, want ik wil kort stilstaan bij het feit dat de honkbalsport in Nederland helemaal 
op z’n gat ligt.  
 
Vanaf medio 80-er jaren is honk- en softbal, de enige team/balsport in Nederland die met een dalend 
ledental te maken heeft. In de afgelopen 35 jaar is het aantal spelende leden gezakt van 30.000 naar 
zo’n 16.000 in 2020, dat is een daling van bijna 50%. Zeker is de afname van het aantal clubs met 
bijna vijftig in de laatste twintig jaar. Grote honkbalclubs die vele malen landskampioen zijn 
geworden hebben al het loodje gelegd.  
 
In 2020 zijn er dus 16.000 leden voor 162 clubs  = 100 spelende leden (!) gemiddeld per club. Daar 
hoef je geen wetenschappelijk onderzoek naar te doen, maar gemiddeld 100 spelende leden per club 
is veel te weinig om een sport gezond te houden. Blijkbaar laten deze cijfers de wethouder koud 
want hij stelt ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de 120 leden van Rowdies. Ik gun de club het 
allerbeste, maar hoezo is deze uitbreiding met deze ontwikkeling in het achterhoofd noodzakelijk te 
noemen? Investeren in een sport en vereniging met dalende ledenaantallen die niet of nauwelijks 
toekomst heeft of een maatschappelijk doel dient voor alle Ridderkerkers.  
 
Het is disprotioneel te noemen hoe de hoge kosten van deze uitbreiding niet opwegen tegen de 
negatieve effecten die deze uitbreiding teweeg brengt voor de bewoners, de recreanten en de 
natuur.  
Ook gezien de huidige situatie waar we allemaal in zitten met de corona crisis kan je als gemeente 
het niet rechtvaardigen dat er zoveel geld gestoken wordt in een club met hooguit 120 actieve leden. 
Dit geld kan veel beter besteed worden. Bijvoorbeeld in de jeugdzorg waar de wachtlijsten zijn 
opgelopen tot meer dan 12 maanden. Dit heet verkeerde prioriteiten stellen.  
 
 
Kort samengevat kunnen we niet zo blijven doorgaan en moet dit plan van tafel. Iedereen wil meer 
en meer, maar aan dit project zit een heel duur prijskaartje aan en dat is de vernietiging van een deel 
van ons Oosterpark en onze leefomgeving.  
   
Dank voor uw aandacht.  
 
Frank van Uffelen 
 



 
  
Met vriendelijke groet / Kind regards,  
Frank van Uffelen 
Business Process Engineer 

 


