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Datum: 29 augustus 2014 

Betreft: Raadsvoorstel clusterlocatie Delta/Sportpark Albrandswaard 
 

Geachte Raadsleden, 

Hierbij willen wij als Sportvereniging Rood Wit Albrandswaard ("RWA") een reactie geven op het 

raadsvoorstel “clusterlocatie Delta/Sportpark Albrandswaard” welke is vastgesteld door het college. In 

dit raadsvoorstel wordt uitgesproken door het college de ontwikkeling van het sportpark 

Albrandswaard verder uit te werken.. 

Na ampel beraad is ons opgevallen dat de punten die voor RWA van cruciaal belang zijn om ook in de 

toekomst, als gezonde vereniging, sportfaciliteiten te blijven aanbieden aan de bewoners van 

Albrandswaardzijn, niet duidelijk in het raadsvoorstel zijn verwoord.  

In onze brief van 26 mei 2013 hebben wij aangegeven welke punten dat zijn, maar we hebben de 

indruk dat dit niet gehoord wordt. Daarom willen wij nogmaals de brief van 26 mei 2013 onder de 

aandacht brengen, waarin onze standpunten zijn benoemd. 

Om nu constructief mee te kunnen blijven denken en ook, de altijd genoemde win-win situatie voor alle 

partijen te creeren, zullen wij nogmaals onze randvoorwaarden benoemen. Deze randvoorwaarden 

zijn voor RWA van crucial belang om het voortbestaan van de vereniging te kunnen garanderen. 

Ook zijn dit voorwaarden die onze leden aan ons op de laatste ledenvergadering als boodschap 

hebben meegegeven om constructief mee te kunnen blijven denken.  

De volgende punten zijn besproken in de ledenvergadering: 

1. RWA heeft een eigen kantinefacaliteit nodig om een gezonde financiele vereniging te 

blijven,zodat wij onze leden betaalbare sportuitoefening te kunnen blijven aanbieden. Zonder 

kantinefaciliteit komt het voortbestaan van de vereniging in het gedrang. 

2. RWA wil een eigen clubgebouw om onze eigen identiteit vast te houden en de cohesie te 

behouden en te bevorderen binnen onze vereniging. Het clubgebouw wordt niet alleen gebruikt voor 

sportactiviteiten, maar ook voor diverse aanvullende sociale activiteiten zoals: kaartavonden, 

activiteiten voor kinderen, vergaderingen van de commissies etc. 

3. Als laatste willen wij ook een uitspraak van het college krijgen over het 1ste recht om de 

sporthal te huren. Dit vinden wij belangrijk, omdat wij onze thuiswedstrijden allemaal in 1 sporthal 

willen spelen.   

Als aan een van deze voorwaarden niet voldaan kan worden, heeft het voor RWA geen meerwaarde 

om van onze huidige locatie te verhuizen. 

Wij verzoeken de raad de aangevoerde punten in beraad te nemen en te overwegen de punten in de 

opdracht, voor de verdere ontwikkeling van clusterlocatie Sportpark Albrandswaard, als 

randvoorwaarden mee te geven. 

In het najaar zullen wij het raadsvoorstel aan onze leden voorleggen en hun mening vragen over de 

voortgang van dit proces. Belangrijk daarbij is de uitspraak van de raad en het college over de in deze 

brief benoemde randvoorwaarden.  
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Met vriendelijke groet, 

 

Namens de RWA-werkgroep “sportaccomodatie” en het Bestuur van RWA 

M. Rotmans en J.G.A. de Rooij 

C.c.: College van Albrandswaard 

 Sportstichting Albrandswaard 

 Leden RWA


