
     Dordrecht, 2 december 2021 

 

 

Beste collega’s van de commissie Sociale Leefomgeving, 

 

Hierbij de gevraagde punten waarvoor D66 overweegt om moties/amendementen in te 

dienen voor wat betreft het Programma Sportparken 2022-2030. 

 

 

In willekeurige volgorde : 

 

Ambitie Wat willen we bereiken: 

 

Bij de uitgangspunten amenderen: Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde 

gemeente Dordrecht, vitale open sportparken moeten er mede voor zorgen dat we de 

komende 10 jaar minimaal 70 % van de Dordtenaren aan het sporten en bewegen krijgen. 

 

Bij de uitgangspunten: 

Bij het realiseren van vitale sportparken laat de gemeente Dordrecht zien dat ze een 

belangrijke rol heeft in de zorg en welzijn van alle inwoners. Het programma Sportparken 

wordt mede ingezet om een gezonde Dordtse jeugd, een inclusieve samenleving en een vitale 

en gezonde leefstijl te realiseren. 

 

(overwegen ook een motie om sportparken rookvrij , gezonde voeding, en alcoholvrij te 

maken). 

 

 

Bij de uitgangspunten: voor alle jeugdsport hanteert de gemeente Dordt voor alle 

sportverenigingen uniforme subsidieregels (maakt niet uit of je eigenaar bent of huurder). 

 

Er komt subsidie voor sportaanbieders op sportparken om passend laagdrempelig 

sportaanbod te ontwikkelen voor Dordtenaren met gezondheidsachterstand. 

 

De openbare ruimte van Sportparken wordt inclusief: Oud of jong, homo of hetero, ziek of 

gezond, arm of rijk, man of vrouw, met of zonder migratieachtergrond, met of zonder 

beperking. Voor iedereen moet er een plek zijn om te bewegen. 

 

De gemeente helpt waar nodig bij het maken van duurzaamheidsplannen voor 

verenigingsgebouwen, kleedkamers etc.  

 

Per sportpark wordt een sportakkoord opgesteld en ondertekend . Hierbij wil de raad 

aansluiten bij bestaande bewonersinitiatieven in de wijken. Wijkmanagers kunnen dan 

gericht aan de slag met dit vraagstuk en voorkomen dat wie het hardst roept gelijk krijgt met 

betrekking tot het gebruik van de openbare buitenruimte. 

 

Uitgangspunt is dat met vitale sportparken de verbinding wordt gemaakt tussen het sociale 

en het fysieke domein (verduurzaming, mobiliteit en verkeer, beweegvriendelijke 

leefomgeving, openbare verlichting, veilige fietspaden, ruimte voor lopen) 

Gebruik de ideeën van buurtbewoners en gebruikers bij het inrichten. 



 

Bij evenementen, zorg voor sportevenementen die buurtbewoners, inwoners, toeschouwers 

en deelnemers inspireren. Werk als gemeente samen met organisatoren en stel bijdrages 

hiervoor beschikbaar. 

 

Corona 

 

Eenzaamheid, verveling, moedeloosheid nemen toe, verbanden vallen weg. De buffers van 

alle Dordtenaren die voor veerkracht hebben gezorgd raken uitgeput. 

De komende jaren blijft corona (covid19) in onze samenleving. Vitale Sportparken moeten 

helpen om weer nieuwe buffers op te bouwen. 

Vitale sportparken moeten helpen om op een andere manier naar de inrichting van onze 

samenleving te gaan kijken. Niet meer de traditionele inrichting van zomervakantie, 

kerstvakantie. Etc. niet meer alle velden vanaf juni op slot vanwege onderhoud, 

Zorg dat juist in de maanden dat er beter weer mag worden verwacht de sportparken 

optimaal door alle Dordtenaren kunnen worden benut. En zorg ook als gemeente voor 

borg/garantstellingen bij flinke investeringen zoals blaashallen en dergelijke. 

Maximaal de beschikbare euro’s inzetten voor sporten en bewegen op de sportparken. 

Geen euro’s van de gemeente inzetten op realiseren glasvezel. 

 

De gemeenteraad moet nadrukkelijk gaan kijken op welke beleidsterreinen 

sportaccommodaties een bijdrage kunnen leveren om Dordrecht een energieke en gezonde 

gemeente te maken. 

De gemeenteraad zal in de Dordtse begroting en P&C cyclus moeten zorgen dat er op het 

gebied van sport en bewegen een programma wordt ingericht met de benodigde kengetallen 

en indicatoren. Waarbij de volgende vragen kunnen worden beantwoord: 

- Hebben we bereikt wat is beoogd? 

- Hebben we gedaan wat we dachten wat we zouden doen? 

- Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? 

 

En zorg voor op het ambitieniveau voor een meetbare en tijdgebonden operationalisatie van 

de doelen van het programma sportparken., investeer in monitoringscapaciteit van het 

gehele sportaccommodatiebeleid. 

 

Participatie: maak duidelijk wat er met de input van participatie wordt gedaan,  

En wat betreft de verkiezingskoorts, politici realiseer je dat een toezegging, ook in 

verkiezingstijd voor een vereniging net zo zwaar telt als een toezegging van een 

wethouder/college in de gemeenteraad. Wees ook transparant met wat je toezegt. 

 

 

Voor zover, als er vragen en of opmerkingen zijn hoor ik ze graag.  

 

 

Hartelijke groet,  

 

Paul Tiebosch. 

Raadslid D66 

 


