
Aandachtspunten GroenLinks Sportparken  

 

Beste collega raads- en commissieleden. Voor het bespreken van het Programma Sportparken heeft 

ook GroenLinks aandachtspunten mee te geven. Zie onderstaande. 

 

Het Programma Sportparken is in deze vorm geen visie en geen programma. Voor een visie wordt er 

te veel ingegaan op concrete punten per sportpark en voor een programma wordt er te weinig 

ingegaan op die punten. Gezien de vraag van de raad aan het college om met een programma te 

komen en geen visie, zullen wij onze inbreng toespitsen op de programmavorm.  

 

De inleiding van het programma geeft veel informatie en beschrijft de uitgangspunten. Wij missen 

echter uitgangspunten die breder gaan dan de feitelijke fysieke inrichting en als het wel gaat over de 

fysieke inrichting worden er zaken gemist.  

Wij zien graag dat wordt opgenomen (dit kunnen we al dan niet met amendementen doen in 

samenwerking met andere partijen):  

- Toegankelijkheid voor alle doelgroepen (ongeacht beperkingen, seksuele geaardheid en 

achtergrond): Sportparken moeten voor alle Dordtenaren bereikbaar en toegankelijk zijn.  

- Sporten is gezond en dient ook een sociaal-maatschappelijk doel. Sportparken moeten een 

bijdrage leveren aan het "sportgedrag" van Dordtenaren (al dan niet met focus op jongeren 

en ouderen, maar eigenlijk ALLE Dordtenaren) zowel individueel als in verenigingsverband.  

- Het uitgangspunt fietsgebruik, zou breder moeten worden geformuleerd. Niet alleen het 

stimuleren van de fiets, maar ook het beperken van de auto en het vergroten van de 

veiligheid voor fietsers en voetgangers zouden uitgangspunten moeten zijn (kan in één).  

 

Vanaf pagina 41 volgen wat wij noemen "handelingsperspectiefkaarten per sportpark". De kaarten 

zijn wat ons betreft niet compleet de en de "gewenste acties" zijn willekeurig.  

Per kaart zou onder het kopje "gewenste acties" een uitwerking en vertaalslag moeten plaatsvinden 

van de uitgangspunten. De nu benoemde acties sluiten niet aan bij de uitgangspunten die worden 

benoemd in het document (bijvoorbeeld een vernieuwbouw van de handbalvereniging op sportpark 

Reeweg; dit zou een plaats moeten krijgen in de uitwerking per sportpark en hoort niet thuis in een 

groter kader voor alle Dordtse sportparken). Daarnaast lijken de aandachtspunten van de 

sportaanbieders meer op wensenlijsten dan op een visie op hoe we de sportparken gaan ontwikkelen 

naar sportparken die voldoen aan de uitgangspunten en ambities. Ook deze wensen zouden mee 

moeten worden genomen in de individuele programma's per sportpark.  

- Wij zien graag per Sportparkkaart een route hoe we de uitgangspunten en ambities waar 

gaan maken. Dat kan puntsgewijs als kader voor de uitwerking van de individuele 

sportparkprogramma's. Op die manier kan de (volgende) raad de programma's per sportpark 

toetsen aan het vastgestelde kader en evalueren of we de juiste stappen nemen.  

Er wordt in de inleiding veel benoemd dat multifunctioneel gebruik van een sportpark gewenst is. 

Bijvoorbeeld door het toevoegen van maatschappelijke functies. In de kaarten per sportpark komt dit 

(vrijwel) niet terug.  



- Per sportpark kaart zien wij graag terugkomen hoe de mogelijke maatschappelijke partners 

betrokken gaan worden bij de uitwerking per sportpark. (Als we dit programma sportpark als 

kader gebruiken, moeten deze punten wel benoemd worden).  

 

Individuele sporters:  

In de inleidende tekst (42 pagina's) wordt regelmatig de nadruk gelegd op het feit dat sporters 

minder lid worden van verenigingen en meer individueel gaan sporten. Na pagina 42 komt dit vrijwel 

niet meer terug.  In de inleiding wordt erkend dat er veel individuele sporters zijn en dat zij gebruik 

moeten kunnen maken van de sportparken (sporten is immers gezond en willen we stimuleren ook 

als dat niet in verenigingsverband is), maar in de kaarten per sportpark blijkt (vrijwel) nergens uit dat 

ook is geïnventariseerd wat deze sporters nodig hebben om te kunnen sporten op een sportpark en 

ook niet dat dat nog  gaat gebeuren. De focus ligt vooral op de verenigingen en hun wensen.  

- Graag zien wij dat er een route wordt benoemd hoe we andere gebruikers gaan betrekken bij 

de uitwerking van de sportparkprogramma's.  


