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Geacht College van B&W Albrandswaard,
Hierbij willen wij als Sportvereniging Rood Wit Albrandswaard ("RWA") een reactie geven op het
raadsvoorstel “scenariokeuze clustervorming sport- en ontspanningsaccommodaties” welke is
vastgesteld door het college. In dit raadsvoorstel wordt door het college de voorkeur uitgesproken voor
het “voorkeursscenario”.
Na ampel beraad blijft onze voorkeur toch uitgaan naar de minimum variant, waarbij de sporthal op de
locatie van RWA aan de landweg wordt gepositioneerd, (centrale ligging voor de scholen, goede en
veilige bereikbaarheid voor de kinderen, sporten in de wijk, meer speelvelden voor sporten in eigen
dorp en duidelijk minder risico (grondexploitatie)).
Echter wij willen middels dit schrijven aangeven dat wij ons kunnen vinden in de tekst zoals deze is
verwoord in het raadsvoorstel bij de kanttekeningen, punten 1.3 en 1.4. Deze punten zijn voor RWA
van cruciaal belang om ook in de toekomst, als gezonde vereniging, voor de bewoners van
Albrandswaard sportfaciliteiten aan te kunnen bieden. Daarnaast is het van belang dat wij als
vereniging een toegevoegde waarde zien in een verhuizing. Dit mede gelet op het feit dat wij heel veel
fysieke en emotionele inspanningen hebben gedaan om “ons sportpark” te laten worden wat het
vandaag
de
dag
is!
Als aanvulling op de gemaakte kanttekeningen willen wij de aandacht voor de veiligheid meer
benadrukt zien. Dit zowel voor de locatie zelf als de toegangswegen naar de locatie. Het negatieve
beeld wat om Delta hangt is niet zomaar weg te poetsen uit de gedachten van de ouders van de bij
ons spelende jeugdleden.
Na onze gesprekken met de mevrouw van Ginkel, de heer Van Praag en de heer Van Rijken, is het
ons meer dan duidelijk geworden dat het college de voorkeur heeft voor het voorkeursscenario. Bij
een positieve besluit van de raad voor het voorkeursscenario, willen wij ons uiteraard, mits aan de
beschreven kanttekeningen wordt voldaan, constructief blijven opstellen. In dit kader willen wij ook
vragen om deze kanttekeningen als randvoorwaarden in het programma van eisen op te nemen en
ons in de verdere besluitvorming te blijven betrekken.
In het najaar zullen wij de scenariokeuze aan onze leden voorleggen en hun mening vragen over de
voortgang van dit proces.
Met vriendelijke groet,

Namens de RWA werkgroep sportaccomodatie en het Bestuur van RWA
M. Rotmans en J.G.A. de Rooij
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