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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake speelruimte voor VV Wieldrecht

Geachte heer In 't Veld en mevrouw Stolk,

Bij brief van 9 juli 2022, bij ons ingekomen op 11 juli 2022, heeft u op grond van 
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie VSP Dordrecht vragen gesteld inzake speelruimte voor VV Wieldrecht.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Deelt het college de mening van de VSP dat VV Wieldrecht gelet op 
de situatie (ledenaantal, groei in potentiële leden, veldbezetting) op 
korte termijn uitbreiding van speelruimte nodig heeft?  Zo nee, 
waarom niet?

Antwoord Wij delen de mening dat het gestaag groeiende ledenaantal van 
v.v. Wieldrecht de grens van de mogelijkheden begint te benaderen, 
daar zijn we ook al over in gesprek. Sportpark Smitsweg ligt tussen 
(in aanbouw) zijnde wijken en groen, dat we niet aan kunnen en 
willen tasten. In het Programma Sportparken hebben we aangegeven 
te werken aan uitvoeringsagenda's per sportpark. Voor de zomer 
hebben we aan adviesbureau Sport&Ruimte gevraagd om voor de vijf
Dordtse wijksportparken een toekomstperspectief te schetsen, 
inclusief een concrete routekaart om tot realisatie te komen. Sport en
Ruimte heeft ruime ervaring met de (door)ontwikkeling van 
sportparken en zijn gespecialiseerd in het vergroten van de sportief 
maatschappelijke waarde van traditionele sportparken. De 
verwachting is dat in november op basis van de resultaten daarvan 
ook met v.v. Wieldrecht eerste gesprekken over de mogelijkheden en
onmogelijkheden gevoerd kunnen worden. 

Vraag 2. Onderschrijft het college het belang van sporten gelet op de 
gezondheid en sociale cohesie?  Zo ja, is het college dan ook bereid 
het mogelijke te doen voor VV Wieldrecht zodat zij hieraan invulling 
kunnen geven?

Antwoord Het maatschappelijk belang van sporten wordt door ons 
onderschreven en is opgenomen in het politiek akkoord. Voor de 
invulling voor v.v. Wieldrecht verwijzen we naar vraag 1.
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Vraag 3. Is het college bereid op korte termijn nader onderzoek te doen naar 
de mogelijkheden een extra veld te realiseren? Zo neen, waarom 
niet?

Antwoord Zie vraag 1.

Vraag 4. Is het college bereid, indien technisch gezien een extra veld niet 
mogelijk blijkt, 1 grasveld te transformeren naar een kunstgrasveld 
(meer bespeelbaar dan gras)?  Zo neen, waarom niet?

Antwoord Zie vraag 1.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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