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Vraag  1  Behoud  sporthal  Drievliet:  er  is  één  maal  gesproken  met  de  voorzitster  van  de 
winkeliersvereniging  Vlietplein.  Was  dat  uit  hoofde  van  haar  functie  als  voorzitster?  Is  er  breed 
draagvlak binnen de achterban voor de door het college nu voorgestelde plan voor behoud van de 
sporthal?

Antwoord 
Ja  dat  was  uit  hoofde  van  haar  functie  als  voorzitster.  Met  de  voorzitster  is  afgesproken  dat  in 
september in een breder overleg een brainstormsessie plaats vindt over de mogelijkheden bij renovatie 
van Sporthal Drievliet en specifiek over de aankleding en verlichting van de sporthal

Vraag  2  Behoud sporthal  Drievliet:  De  vorige  periode  werd  door  het  college  aangegeven dat  het 
belangrijk  was  om  ons  te  houden  aan  afspraken  die  al  eerder  waren  gemaakt  et  winkeliers.  
Aangegeven werd dat we een betrouwbare overheid wilde zijn, zeker ook na alle investeringen gedaan 
door ondernemers. Wat heeft er voor gezorgd dat dit college hier nu een andere kijk op heeft, of kan  
hebben?

Antwoord
Gelet  op  alle  afwegingen,  zoals  gemeld  staan  in  de  actualisatie  IAP  bijvoorbeeld  loopafstanden 
scholen, financiën, woningbouwopgave etc, is gebleken dat het behoud van sporthal Drievliet de beste  
optie is. Mede gezien het feit dat Woonvisie het behoud van sporthal Drievliet geen probleem vindt. 

Vraag 3 Behoud sporthal Drievliet: welke consequentie heeft deze keuze voor de ontwikkeling op de 
Driehoek (afgezien van het niet meer bouwen van een gymzaal op die plek)? Is hierover gesproken 
met de projectontwikkelaar? Hoe wordt het ervaren dat het uitzicht vanuit de nieuwe woningen straks  
geen open gebied, maar een dichte wand van een sporthal wordt?

Antwoord
Het niet bouwen van de gymzaal in de Driehoek levert een mogelijkheid op om 4 a 5 woningen meer te 
bouwen. Dit is met de projectontwikkelaar besproken. De projectontwikkelaar vindt dit ruimtelijk gezien 
jammer, maar vindt de mogelijkheid om extra woningen te bouwen aantrekkelijk. 
Vraag  4  Locaties  gymzalen  voor  scholen:  kan  er  een  overzicht  worden  geleverd  van  de  huidige 
loopafstanden van de Ridderkerkse scholen naar gymzalen, en welke loopafstanden behoren bij het 
oorspronkelijke IAP? Of is scenario 2 in dit  voorstel voor wat betreft  de gymlocaties gelijk aan het 
oorspronkelijke IAP? In dat geval zijn we slechts nog benieuwd naar de huidige loopafstanden. 

Antwoord



Wordt nog nagezonden

Vraag 5 Locatie Gemini: de argumenten die nu worden genoemd als nadeel van de oorspronkelijke  
locatie uit het IAP (locatie 1), zijn stuk voor stuk ook genoemd in 2016. Waarom slaat de balans nu wél  
door  naar  de  nu  voorgestelde  locatie  2,  en  spreken  de  argumenten  als  geluidsbelasting,  
tramreservering en zicht op ligweide Fakkel nu wel tegen locatie 1?
Antwoord
Het hoofdveld van RVVH scoort op de genoemde aspecten veel beter dan de oorspronkelijke locatie. 
Deze locatie, die ook niet meteen voor de hand ligt, was in 2016 niet meegenomen in het onderzoek. 

Vraag 6 Locatie Rowdies: zijn er al andere locaties waar aan wordt gedacht? Is sportpark Bolnes een 
mogelijke kansrijke locatie? 

Antwoord
Er zijn momenteel nog geen andere locaties waaraan wordt gedacht. Na de raadsvergadering 13 juni 
zal het uitvoeringsplan worden opgestart waarbij alle mogelijke locaties voor de Ridderkerk Rowdies 
worden onderzocht

Vraag 7 Locatie De Loods / De Gooth: Zijn er consequenties vanwege de nu voorgestelde keuze voor  
de intentieovereenkomst met BEMOG voor ontwikkeling PC Hooftpark? Kan het programma daar nog 
wijzigen?

Antwoord
Nee er zijn geen consequenties. Het stedenbouwkundigplan ligt nog niet vast. In de 
intentieovereenkomst is ruimtelijk rekening gehouden met De Loods en De Gooth ergens in het 
plangebied. Op het moment dat deze voorziening niet in het plangebied hoeft te komen is er meer 
ruimte beschikbaar voor woningbouw. 


