
MOTIE VAN HET RAADSLID JEROEN RIJSDIJK (PvdA) INZAKE VISIE SPORTPARK BOLNES 

  

Voorgesteld: 14 april 2016  

  

Nr. 2016 –  81 

  

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 sloop van sporthal De Beverbol in 2018;  

2. het Sportpark Bolnes sinds het vertrek van KV Bolnes met leegstand kampt; 

3. de achtergebleven verenigingen SV Bolnes, RLTC en V.D.H. Kringgroep Ridderkerk met elkaar in 

gesprek zijn om een impuls te geven aan het Sportpark Bolnes; 

4. SV Bolnes de enige voetbalvereniging is in Ridderkerk die niet over één of meerdere kunstgrasvelden 

beschikt;  

5. een kunstgrasveld voor SV Bolnes het aantal afgelaste wedstrijden en trainingen zal verlagen en 

daarmee het plezier om lid te zijn van deze vereniging zal doen toenemen; 

6. in veel gemeenten initiatieven worden genomen om de functie van sportparken te verbreden naar 

maatschappelijke doeleinden; 

  

is van mening dat:  

  

1. het van belang is dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen wijk kunnen bewegen en 

maatschappelijke activiteiten kunnen ontplooien; 

2. verenigingen een positieve invloed hebben op de leefbaarheid van een wijk; 

3. het Integraal Accommodatieplan kansen biedt om het aanbod van verenigingen in Bolnes op peil te 

houden en waar mogelijk verder te versterken; 

  

verzoekt het college om:  

  

a. in samenspraak met de huidige gebruikers een integrale visie op te stellen om het Sportpark Bolnes 

te laten uitgroeien tot een extra wijkvoorziening voor Bolnes; 

b. bij die integrale visie tevens de mogelijkheden voor een kunstgrasveld voor SV Bolnes te betrekken;  

c. de visie in 2017, 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, 

 

 

Jeroen Rijsdijk, PvdA 

  

Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
Tegen 17: ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, Echt voor Ridderkerk 
Voor 10: PvdA, Partij 18 PLUS, D66/GroenLinks, Leefbaar Ridderkerk 

 

 

 


