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Geachte leden van de Sportstichting, 
 
In uw brief van 26 augustus 2014 heeft u advies uitgebracht over de raadsvoorstellen 
van de drie clusterlocaties voor de sport- en ontspanningsaccommodaties: De 
Brinkhoeve, Delta/Sportpark en Klepperwei/Zwaluwenlaan. Uw advies is besproken in 
het college. Het college heeft waardering voor het advies van de Sportstichting 
Albrandswaard en heeft deze graag bij haar afwegingen betrokken. In deze brief geven 
wij onze reactie op uw advies. 
 
Het college rekent het tot haar taak om – naast de belangen van de Sportstichting en 
sportverenigingen – ook de belangen van andere ontspannings- en maatschappelijke 
organisaties te betrekken in de afwegingen rondom de investeringen in de sport- en 
ontspanningsaccommodaties. Vanuit deze bredere belangenafweging blijven wij van 
mening dat met de voorstellen, zoals voorgelegd aan de raad, de samenleving het 
meest gebaat is. 
 
Verder is het idee geopperd om met de Sportstichting te onderzoeken of de Sporthal 
Rhoon met vrijwilligers/ burgerinitiatief nog een aantal jaren door geëxploiteerd kan 
worden. Op uw initiatief komen wij hierover graag met u in gesprek. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Jurgen Arts via bovenstaande contactgegevens.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

Sportstichting Albrandswaard 
Mevrouw R. Lodder 
Platehaven 47 
2993 HR BARENDRECHT 

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard.nl 
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