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MOTIE VAN HET RAADSLID LEEN KRUITHOF (CDA) INZAKE KUNSTGRASVELD  
VV RIJSOORD 
 
Voorgesteld: 2 juli 2015 
 
Nr. 2015 – 50 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr. 176264, agendapunt 9, ter behandeling van de Kadernota begroting 2016 Ridderkerk; 
 
overwegende dat: 
 
a. een extra kunstgrasveld voor voetbalvereniging VV Rijsoord de leden de mogelijkheid biedt te 

kunnen voetballen wanneer zij willen, zonder rekening te hoeven houden met regenval; 
b. een kunstgrasveld het aantal afgelaste wedstrijden en trainingen zal verlagen en daarmee het 

plezier om lid te zijn van de vereniging zal toenemen; 
c. de aanleg van een kunstgrasveld VV Rijsoord de kans om het complex uit te bouwen naar een 

‘buurthuis van de toekomst’ verder vergroot; 
d. van het ‘buurthuis van de toekomst’ ook gebruik kan worden gemaakt door scholen, wijkbewoners 

en buurtorganisaties; 
e. deze ontwikkeling goed aansluit bij het Wijk Ontwikkelings Plan Rijsoord; 
f. door de groei van de vereniging de beschikbaarheid van het huidige kunstgrasveld voor 

maatschappelijke activiteiten thans afneemt; 
g. door aanleg van een tweede kunstgrasveld, dichtbij de kantine, het sportcomplex de rol van 

‘buurthuis van de toekomst’ verder kan doorontwikkelen en binnen met buiten kan worden 
gecombineerd; 

 
is van mening dat: 
1. het voor VV Rijsoord van groot belang is dat het hoofdveld voorzien wordt van een kunstgrasveld 

zodat meer wedstrijden gespeeld kunnen worden op dit veld en trainingen en ook wedstrijden bij 
slechter weer doorgang kunnen vinden; 

2. met de aanleg van een extra kunstgrasveld het sportpark kan uitgroeien tot een wijkvoorziening 
voor de wijk Rijsoord; 

 
spreekt uit het wenselijk te vinden dat VV Rijsoord in aanmerking komt voor een extra kunstgrasveld 
en wil hierover een eindoordeel geven bij behandeling van de ontwerpbegroting 2016; 
 
verzoekt het college in de uitwerking van het IHP deze wens mee te nemen; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De raadsleden,  
 
 
 
Leen Kruithof, CDA   Petra van Nes – de Man, Echt voor Ridderkerk 
 

 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 27: CDA, EvR, P18P, D66/GL, CU, LR, VVD, SGP, PvdA 
Tegen 0 
 
Afgedaan in de commissie Samen wonen d.d. 25 augustus 2016 n.a.v. brief 1098561 

 
 


