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Leden van de Gemeenteraad Albrandswaard 
 
 
Poortugaal, 24 oktober 2014 
 
 
Betreft: herstemming clusterlocatie Sportpark Albrandswaard 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op 22 september heeft uw raad gestemd over het sportaccommodatiebeleidsplan. Daarbij is op 
één van de vier onderdelen positief besloten, op twee onderdelen is negatief besloten en op één 
onderdeel staakten de stemmen. Nu hebben wij begrepen dat tijdens de raadsvergadering van 27 
oktober a.s. een herstemming zal plaatsvinden over sporthal op de locatie Sportpark 
Albrandswaard. 
 
Als het bevoegd gezag van de Protestants-Christelijke scholen De Parel, de Julianaschool en Het 
Lichtpunt willen wij u graag het volgende meegeven: 
 
In het proces om te komen tot het sportaccommodatiebeleidsplan hebben de directeuren van onze 
scholen in oktober 2012 tijdens een directieoverleg eenmalig input gegeven op de verschillende 
mogelijkheden. Daarbij kwam naar voren dat de afstand tussen de school en de gymlocatie voor 
de leerlingen van groep 3 tot en met 6 een belangrijk punt was bij de afweging om te komen tot 
een goede locatie voor de bewegingsonderwijsfaciliteiten. 
 
Vanaf de zijlijn hebben wij het proces omtrent het sportaccommodatiebeleidsplan gevolgd en 
hebben geconstateerd dat het accent gaande het proces verlegd is van gymfaciliteiten voor het 
onderwijs naar sportfaciliteiten voor de sportverenigingen. Natuurlijk begrijpen wij de belangen van 
de sportverenigingen die gebruik gaan maken van de sporthal en de gymzalen. Wij willen echter bij 
deze de belangen van het onderwijs extra benadrukken.  
 
De aanleiding voor de gemeente om te komen tot nieuwe sportaccommodaties ligt in het feit dat de 
gemeente de wettelijke plicht heeft om voor het onderwijs faciliteiten voor bewegingsonderwijs te 
realiseren. Zoals aangegeven is de loopafstand van de scholen naar de gymfaciliteit daarbij een  
belangrijk criterium, naast de veiligheid van de route. 
 
Op 22 september zijn drie plannen met betrekking tot locaties voor bewegingsonderwijs aan de 
raad gepresenteerd. Twee daarvan hebben het niet gehaald en er ligt nu één onderdeel ter 
stemming. Wij hebben daar grote moeite mee, aangezien de integraliteit verdwenen is. In het 
oorspronkelijke plan was er sprake van één sporthal en een gymzaal in de zowel de dorpskern van 
Poortugaal als die van Rhoon. Nu wordt er maandag 27 oktober gestemd over alleen de sporthal.  
 
Wij zouden u willen vragen tegen dit plan te stemmen, om zodoende de weg vrij te maken om te 
komen tot een integraal plan voor de gymlocaties, waarbij de schoolbesturen hun inbreng kunnen 
geven. In principe zijn wij geen tegenstander van de sporthal op de locatie Sportpark, maar het 
risico bestaat dat met het vaststellen van de sporthal op de locatie Sportpark de mogelijkheid om 



 

 

 

tot een goede spreiding van de sportvloeren te komen, wordt uitgesloten. Stel namelijk dat het niet 
mogelijk blijkt om in beide eerder genoemde dorpskernen een gymzaal te creëren, dan zullen de 
leerlingen van 6 tot en met 9 jaar, die lopend naar de gym gaan, gebruik moeten gaan maken van 
de ten opzichte van de dorpskern decentraal liggende sporthal. Dit zal leiden tot een looptijd van in 
totaal een uur tot anderhalf uur per gymles. Dit kan niet de bedoeling zijn. In dat geval zou een 
andere locatie voor de sporthal beter zijn. 
 
Nu u als gemeenteraad de mogelijkheid heeft om een goed dekkend netwerk van sportvloeren te 
realiseren, lijkt het ons verstandig om dit als een totaalplan te ontwikkelen en nu niet al één locatie 
vast te leggen. Wij hebben het college vorige week ook van onze mening op de hoogte gebracht. 
Zij houden echter vast aan de besluitvorming op 27 oktober a.s. Ook hebben wij hierover contact 
gehad met ons collega-bestuur van SOPOA, die wat betreft het tegenstemmen de zelfde mening is 
toegedaan. 
 
Van het college hebben wij reeds een uitnodiging gehad om in overleg te gaan over de 
gymfaciliteiten. Wij hebben er alle vertrouwen dat het overleg met het college en de andere 
betrokken partijen vruchtbaar zal zijn en zal leiden tot een plan dat veel draagvlak onder de 
betrokken partijen zal kennen. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Bestuur van Vereniging PCBO Albrandswaard, 

 
 
 
 
 

G.A. Verschoor 
Algemeen directeur-bestuurder 
06-13578167 
 


