
MOTIE VAN HET RAADSLID ARIANNE RIPMEESTER INZAKE INTEGRALE VISIE OP HET 
SPORTPARK RIDDERKERK EN SPORTPARK REIJERPARK 
  
Voorgesteld: 14 april 2016 
  
Nr. 2016 – 83 
  
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, BBVnummer 1052095, agendapunt 2, over het Integraal Accommodatieplan Ridderkerk;  

  

overwegende dat: 

1. in de (voorkeur)scenario’s zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van het Integraal Accommodatieplan 

wordt uitgegaan van verplaatsing van korfbalvereniging KCR naar Sportpark Reijerpark en 

nieuwbouw Gemini College op Sportpark Ridderkerk;  

2. korfbalvereniging KCR (ca 550 leden) heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor een locatie 

op het Sportpark Ridderkerk (p.33 IAP);  

3. het bestuur van het Gemini College (ca 950 leerlingen) in de commissievergadering heeft 

aangegeven de voorkeur te geven aan een locatie op Sportpark Reijerpark en dat zij hebben 

aangegeven door het vooruitzicht van nieuwbouw, verwachten te groeien naar ca. 1200 

leerlingen; 

4. een eerdere start van de nieuwbouw voor het Gemini college dan genoemd in het IAP voor het 

schoolbestuur van groot belang is; 

5. de sportverenigingen Saturnus, Ten Donck en SV Slikkerveer op Sportpark Reijerpark hebben 

aangegeven meer te gaan samenwerken en hun sportaanbod te willen verbreden; dat deze drie 

verenigingen tezamen 1100 leden tellen; 

  

is van mening dat: 

1. nieuwbouw voor het Gemini College in de nabijheid van sportvoorzieningen de toekomst van het 

voortgezet onderwijs in Ridderkerk positief zal beïnvloeden; 

2. in overleg met de verenigingen op het Sportpark Ridderkerk en Sportpark Reijerpark, het Gemini 

College en het Farel College gesproken zou moeten worden om te komen tot een integraal plan 

voor deze twee parken waar rekening wordt gehouden met de wensen, belangen en 

toekomstperspectieven van alle verenigingen op het Sportpark Ridderkerk en het Sportpark 

Reijerpark, als ook van het Gemini College en het Farel College; 

 

verzoekt het college om: 

a. met alle sportverenigingen op Sportpark Ridderkerk en Sportpark Reijerpark, het Gemini College 

en het Farel College een gezamenlijke visie op Sportpark Ridderkerk en Sportpark Reijerpark te 

ontwikkelen; 

b. de visie uiterlijk vóór het aanbieden van de Kadernota begroting 2018 aan de raad voor te leggen;  

  

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Het raadslid, 

  

 

Arianne Ripmeester (PvdA Ridderkerk) 

   

Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
Tegen 23:  ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk, VVD, SGP, CDA Partij 18 PLUS, Echt voor 

Ridderkerk 
Voor 4:  PvdA, D66/GroenLinks 

 


