
PROGRAMMA GESPREKSTAFELS SPORTPARKEN

19.15  Digitale inloop
19.30  Gezamenlijke start
19.40  Ronde 1. Input per gesprekstafel ophalen
20.10  Pauze
20.15  Ronde 2. Verdieping en uitwerking per thema o.b.v. input ronde 1
21.00  Pauze
21.05  Terugkoppeling opbrengst per tafel (en vervolgtraject/planning)
21.25  Afsluiting
21.30  Einde

Herijking Sportparkenvisie
We organiseren de gesprekstafels op verzoek van de gemeenteraad om meer informatie 
op te halen over ontwikkelingen op de sportparken in onze stad. Deze informatie wordt 
gebruikt om te komen tot herijking van de Sportparkenvisie uit 2015. Het delen van 
informatie met elkaar is van belang om tot een goed document te komen dat 
geagendeerd wordt voor de gemeenteraad.

Aansluitend aan de gesprekstafels wordt het agendadeel van de Commissie Sociaal 
gehouden.

DE VOLGENDE THEMA’S WORDEN ALS BASISKENMERKEN 
BESCHOUWD VAN EEN VITAAL EN TOEKOMSTBESTENDIG 
SPORTPARK:
1 Gesprekstafel functiemenging, goede sportieve en maatschappelijke benutting

Toelichting:
Door functies te koppelen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te 
maken hebben, vervagen scheidslijnen en breken we sportparken werkelijk 
‘open’. Met maatschappelijke functies krijgt een sportpark een bredere 
betekenis. Hier liggen kansen om het gebruik te intensiveren, de levendigheid 
te vergroten, de leefbaarheid te verbeteren rondom een sportpark en mogelijk 
ook de inkomsten te doen toenemen. In welke mate sluit de huidige 
sportinfrastructuur voldoende aan bij de groeiambitie van Dordrecht. Een 
goede benutting betreft, naast de sportieve benutting van de beschikbare 
ruimte, ook de maatschappelijke benutting. Het gebruik van de sportparken 
door partijen vormt bij deze tafel de basis voor het gesprek. 

2 Gesprekstafel Ruimtelijke integratie

Toelichting:
Dit richt zich op het maken van sportieve en functionele verbindingen tussen 
de openbare ruimte, actieve verkeerroutes, groen- en recreatieve structuren 
en het sportpark. Ook het toevoegen van deze verbindingen óp de sportparken 
zelf maakt hier onderdeel van uit. In de toekomst moeten sportparken beter 
bereikbaar en toegankelijk zijn, om het gebruik van de sportparken door de 
inwoners van Dordrecht te stimuleren. Door doorgaande routes te creëren, 



wordt een sportpark onderdeel van de stad en ontstaat een meer open 
infrastructuur. Meer aandacht moet komen voor het stimuleren van fietsen in 
plaats van autogebruik, aangezien Dordrecht een autoluwe stad ambieert. 

3 Gesprekstafel Openheid

Toelichting:
Een gesloten sportpark keert zich met de rug naar de samenleving, maar ook 
naar de eigen leden en doelgroepen. Een vitaal sportpark wordt gekenmerkt 
door openheid. Met meer en divers gebruik van het sportpark kunnen de 
hekken niet gesloten blijven. Niet alle onderdelen van het sportpark dienen 
24/7 toegankelijk te zijn. Het gebruik van de sportparken door personen en de 
toegankelijkheid die daarbij hoort vormt de basis voor dit gesprek. 

4 Gesprekstafel Bestuurlijke vitaliteit

Toelichting:
Het sportpark is onderdeel van het maatschappelijke leven, waarbij er 
uiteraard aandacht is voor de negatieve aspecten. Zonder een goed 
activiteitenaanbod en kader is een goede ruimtelijke inrichting kansloos. Deze 
drie eenheid van accommodatie + kader + activiteitenaanbod duiden we 
kortweg aan als bestuurlijke vitaliteit. 

5 Gesprekstafel Duurzaamheid

Toelichting:
Dordrecht heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, waaronder ook 
het verduurzamen van sportaccommodaties. Deze ambitie sluit aan bij de 
landelijke Routekaart verduurzamen sport voor gemeenten (2020). De 
volgende doelstellingen geven richting aan de route naar een Duurzaam 
Dordrecht:
a. het realiseren van een energie neutraal Dordrecht in 2050;
b. het reduceren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
c. het versterken en stimuleren van circulair denken en handelen in Dordrecht;
d. het verbeteren van de milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving in 
Dordrecht. 

AGENDADEEL

Nieuwe behandelvoorstellen
6 Raadsvoorstel Wijziging verordening beschermd wonen en opvang

Toelichting:
U wordt voorgesteld dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de 
eerstvolgende raadsvergadering.

7 Agenderingsverzoek voor het bespreken van ontwikkelingen Beschermd wonen 
en opvang

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van het agenderingsverzoek en deze 
bijeenkomst voorlopig op 2 juni op de termijnagenda van de commissie 
Sociale Leefomgeving te plaatsen.

8 Raadsinformatiebrief Corona maatregelen (9 februari 2021)



Toelichting:
Conform presidiumbesluit behandelen de commissies 
de raadsinformatiebrieven over corona. Deze brieven zijn in principe geen 
bespreekpunten, maar besloten is deze update wel op voorhand te agenderen 
als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties 
worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te 
maken.

9 Raadsinformatiebrief over Terugkoppeling evaluatie cultuureducatie in het 
Dordtse basisonderwijs

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

10 Beantwoording artikel 40-vragen RvO van de fractie PVV over 
Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers

Toelichting:
U wordt voorgesteld de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen.

11 Artikel 40 vragen RvO van fractie CDA over Zorgen omtrent 
gymnastiekvereniging DVO

Toelichting:
De vragen zijn doorgeleid naar het college voor beantwoording.

12 Artikel 40 vragen RvO van fractie CDA over Lidmaatschap voor ieder kind

Toelichting:
De vragen zijn doorgeleid naar het college voor beantwoording.

13 Artikel 40 vragen RvO van fractie CDA over het sportbedrijf en 
verdelingsvraagstukken

Toelichting:
De vragen zijn doorgeleid naar het college voor beantwoording.

14 Antwoordbrief aan Ouderplatform ZHZ met reactie n.a.v. onderzoek Follow The 
Money

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

OVERIG AGENDADEEL
15 Termijnagenda Commissie Sociale Leefomgeving


