Geachte Leden van de Raad,
De Voetbalvereniging Rhoon is blij met de plannen voor herontwikkeling De
Omloop

Mijn naam is
, Voorzitter van Voetbalvereniging Rhoon,
gevestigd te Rhoon. Allereerst dank voor de gelegenheid te mogen inspreken
over dit voor ons zo belangrijk onderwerp.
Profiel Voetbalvereniging Rhoon
Om te beginnen zou ik graag een kort profiel van de Voetbalvereniging Rhoon
willen schetsen. De v.v. Rhoon is opgericht in mei 1946. Volgend jaar vieren wij
ons 75-jarig bestaan! De v.v. Rhoon is met 8 bestuursleden krachtdadig en
bestuurlijk volledig op orde. De verenging bestaat uit zoþÿn 700 leden, waarvan
ruim 400 jeugdleden. De leden van v.v. Rhoon komen voor ruim 1/3 uit
Portland en verder overwegend uit de gemeente Albrandswaard. Wekelijks
wordt de vereniging geleid door ruim 120 vrijwilligers die allemaal op hun eigen
terrein hun steentje bijdragen om de belangrijke maatschappelijk functie van
een Voetbalvereniging te vervullen. Naast recreatief en prestatief voetbal op
zaterdag, worden erop bijna alle doordeweekse avonden, trainingen en andere
sociale en maatschappelijke activiteiten georganiseerd in de kantine en op de
velden van v.v. Rhoon. Voetvalvereniging Rhoon is nog een van de weinige
echte amateurverenigingen, waar spelers niet betaald worden maar gewoon
jaarlijks hun contributie betalen om lid te mogen zijn van onze mooie
familievereniging. Zodra Voetbalverenigingen spelers gaan betalen zie je het
verschijnsel dat er een karrevracht aan (selectie) spelers van buiten de
gemeente komen opdraven, om vervolgens na één of twee jaar, met hun
zakken gevuld, weer te vertrekken naar een volgende club die voor een tijdje
de buidel weet te trekken. Dit fenomeen daar doen wij niet aan mee, dus de
Gemeenteraad van Rhoon kan ervan overtuigd zijn dat alle middelen die in een
nieuwe accommodatie worden gestoken overwegend ten goede komen van de
inwoners van Albrandswaard.
Locatie
De locatie Omloop is van cruciaal belang voor de identiteit en het
bestaansrecht van VV Rhoon. Onze roots liggen al bijna 75 jaar in Rhoon en dat
moet zo blijven. Herontwikkeling vanþÿde Omloop het plan van het College op
deze plek, is dus perfect; in de vertrouwde omgeving. Ook het feit dat een
groot deel van onze jeugdleden uit Portland komt is van groot belang voor de
ligging van ons sportcomplex. Het alternatief (polder Albrandswaard) zou

betekenen dat wij een groot deel van onze achterban verliezen en dat de
Gemeenteraad daarmee de inwoners van Portland zwaar tekortdoet. De
Omloop is en blijft daarnaast ook nog eens goed bereikbaar met voldoende
parkeerplaatsen. Ik zou zeggen: de Essendijk autoluw maken, zodat fietsers
gemakkelijk en veilig vanuit het dorp Rhoon en Portland op de fiets naar
þÿSportcomplex de Omloopþÿkunnen komen. De huidige onveilige situatie voor
de fietsende kinderen op de Essendijk en bij de Omloopseweg wordt dan gelijk
opgelost.
Wensen
Met opzet spreek ik overþÿSportcomplex De Omloop De ambitie van het
College en van beide voetbalverenigingen is om het nieuwe complex
þÿmultifunctioneel þÿte maken. Daarbij kan er naast een verregaande
samenwerking tussen beide voetbalverenigingen, ook gedacht worden aan
andere verenigingen, andere sporten en maatschappelijke en culturele functies
zoals buurthuisfunctie voor ouderen, kinderopvang en gebruik door scholen.
Ook het inpassen van een volwaardige sporthal biedt veel voordelen. Naast
binnensporten zoals, korfbal, badminton, basketbal, volleybal en zaalvoetbal,
kan de sporthal, maar natuurlijk ook de (kunstgras) velden overdag gebruikt
worden voor talloze activiteiten van scholen, kinderen ouderen en alle andere
inwoners van Albrandswaard. Denk daarbij ook aan het gebruik van de hal voor
musicals, zangconcerten, theatervoorstellingen etc voorwaar een visie van
het College die ons bijzonder aanspreekt. Het grote voordeel hiervan is dat de
nieuwe accommodatie wekelijks zal worden gebruikt door ruim 1500 tot 2000
gebruikers en dat de kosten van deze accommodatie gedragen zullen worden
door meerdere verenigingen en gebruikers van dit nieuwe Sportcomplex de
Omloop. Zelfs al zou dit plan iets duurder uitvallen dan de andere plannen, dan
nog denk ik dat dit plan een zeer grote meerwaarde heeft, niet alleen voor de
voetbalsport, maar zeker ook voor alle andere verengingen en gebruikers en
daarmee ook voor alle inwoners van Albrandswaard. Kortom een geweldig plan
waar zelfs de oppositie zijn handen voor op elkaar zou moeten krijgen.
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