
Bijlage 1: opgaven: (eerste) stand van zaken uit Toekomstvisie Sportparken 

 

Opgave Wat gedaan Verdere actie nodig 
1.Investeren in kunstgras en 
infrastructuur 

Investeringen vanaf 2015: 
- kunstgras vv Dubbeldam / 
EBOH  
- verplaatsing kunstgras  
FC Dordrecht Amateurs (OMC) 
sportpark Krommedijk  
- 2e kunstgras sv Oranje Wit  
- waterveld DMHC 
- extra parkeerplaatsen op 
sportparken Schenkeldijk en 
Stadspolders (besluitvorming  
28 januari 2020 tav 
Stadspolders) 

Onderzoeken welk sportareaal 
past bij de groeiambitie naar 
140.000 inwoners? 
Hoe komt dit sportareaal 
ruimtelijk gezien het beste tot 
haar recht? Dus waar 
investeren en waar 
afschalen/afstoten? 

2.Besparingen realiseren die 
zijn ingegeven door de Agenda 
voor de Stad op de 
sportbegroting 

-Sluiting Corridor met 
verhuizing OMC naar sportpark 
Krommedijk.  
-Sluiting sportpark Amstelwijck 
-Afromen budget uitvoering 
Sportparkenvisie van 5,7 naar 
5,5 miljoen bij begroting 2017. 

Van de taakstelling staat nog 
een opgave open van circa  
€ 40.000,-. Aan verdere 
invulling daarvan wordt 
gewerkt. 
 

3.Aanpassen van de 
tarievenstructuur aan de 
gemeentelijke beleidsdoelen 

Tarievenstructuur is niet 
aangepast. Er is wel eenmalig 
een extra procentuele 
verhoging geweest. 

Inventariseren en met voorstel 
komen. 
 

4.Heroverwegen van de 
gemeentelijke beheer- en 
onderhoudsrol 

Het op afstand zetten van 
sportaccommodaties is 
overwogen, maar heeft geen 
doorgang gevonden. 
Momenteel wordt er niet 
actief over nagedacht. 
 
Wel is er een aanpassing 
gedaan in de contracten met 
gemeente in de vorm van 
seizoenhuur- en 
grondhuurovereenkomsten. 

Juridisch goed vastleggen van 
eigendommen, bv recht van 
opstal in het kader van de 
Verenigingshallen en 
verenigingsgebouwen. 
 
Onderzoeken hoe dit kan in 
combinatie met de 
garantstelling en met voorstel 
komen, want daar ontstaan 
mogelijk op dit moment nog 
tegenstrijdigheden in.  

5.Inspelen op de veranderende 
eisen van de sporters 

Fysieke ingrepen in het 
bestaande sportareaal hebben 
niet direct plaatsgevonden. 
 
In contacten met 
sportaanbieders wordt wel 
rekening gehouden met 
veranderende eisen, zoals bij 
ontwikkelingen Dordwijkzone. 

Kansrijke ontwikkelingen en 
eisers van sporters 
inventariseren om 
investeringen te doen met 
name gericht op 
multifunctionele en openbare 
sportparken 

6.Stimuleren van vitale 
verenigingen 

-Positief sportklimaat 
-Themabijeenkomsten 

We werken in 2020 verder aan 
het toekomstbestendig 



-Vrijwilligers in de sport 
-Aanjaagbudget voor 
initiatieven vanuit 
sportaanbieders 
-Verenigingsondersteuning 
-Ondersteuning bij aanvragen 
landelijke subsidies 
-Bevorderen van 
samenwerking op 
sportparkniveau en samen met 
maatschappelijke organisaties 
-kennis, expertise en goede 
voorbeelden delen 

krijgen/houden van de Dordtse 
sport- en beweegaanbieders. 
We zorgen dat we de 
sportaanbieders duidelijkheid 
blijven geven over de 
ondersteuningsmogelijkheden 
en delen we kennis, expertise 
en goede voorbeelden uit de 
stad en daar buiten. 
Ter versterking van 
bovenstaande zorgen we voor 
duidelijkheid naar de 
sportaanbieders over de rol 
van team sport en team Dordt 
sportcoaches, maar ook over 
bijvoorbeeld de lokale 
sportraad en de inzet van de 
sportformateur. 
We blijven inzetten op 
samenwerking tussen 
sportaanbieders.  
Dit onderdeel is uitgebreid 
beschreven in jaarplan 2020 
team sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bijlage 2: ontwikkelingen: (eerste) stand van zaken uit Toekomstvisie Sportparken 

Ontwikkelingen Wat gedaan Verdere actie nodig 
1.Overschot en scheve 
verdeling van ruimte 

Ander gebruik:   
-Sportparken Corridor en 
Amstelwijck zijn 
woningbouwlocaties. 
- voorbereidingen zijn 
getroffen om Sportpark 
Reeweg in 2020-2021 te 
optimaliseren. Met kunstgras 
bij sc Emma wordt bestaande 
capaciteit uitgebreid waardoor 
1 grasveld in kader van 
klimaatadaptatie opgeofferd 
kan worden.  
 
Ruimte maken voor andere 
verenigingen / meer 
samenwerking / sluiten 
parken: 
- Zie sluiting sportparken 
hiervoor genoemd. 
- Er lijkt niet echt sprake van 
meer samenwerking tussen 
verenigingen, in die zin dat ook 
daadwerkelijk synergie wordt 
bereikt. Met name ieder voor 
zich.  

Stevig kader vanuit gemeente 
is nodig om veranderingen in 
gang te zetten. Lijkt kansrijk 
om daarbij in te spelen op de 
accommodatieproblemen van 
verschillende 
sporten/verenigingen, zoals 
ingebrachte tennisvisie door 
de verenigingen en KNLTB. 
 
Ander gebruik en gebruik 
buiten de reguliere uren moet 
nog nader onderzocht worden 
 
 

2.Veranderende 
kwaliteitseisen 

Actievere samenwerking en 
voorzieningen:  
-Dit gebeurt incidenteel in 
onderlinge afstemming tussen 
verenigingen.  
-Op Sportparken Krommedijk, 
Stadspolders en Schenkeldijk 
wordt trainingsruimte van de 
voetbalsport gedeeld tussen 
meerdere verenigingen. 
 
Andere functies toestaan om 
inkomsten genereren:  
-BSO op enkele locaties.  
 
Sportparken die onderbenut 
worden of weinig potentie 
hebben sluiten of verkleinen: 
- sportparken Corridor en 
Amstelwijck zijn afgestoten.  
- voor sportpark Schenkeldijk 
wordt gewerkt aan plannen 
om voetbalsport te 

Prioriteit ligt bij het verbeteren 
van de kwaliteit en het 
vergroten van de 
trainingscapaciteit door aantal 
natuurgrasvelden te 
veranderen in kunstgras 
(sportparken Reeweg, 
Krommedijk en Schenkeldijk). 
 
 
 
Dit vraagt om onderzoek welke 
andere functies mogelijk zijn.  
 



optimaliseren en gebruik van 
ruimte/aantal sportvelden te 
verkleinen.  
 
Verouderde natuurgrasvelden 
vervangen door 
kunstgrasvelden:  
-Er zijn na 2015 weinig 
investeringen in extra 
kunstgras gedaan.  
 
Sporters en verenigingen gaan 
meer betalen: 
- geen extra verhogingen 
bekend. Behalve dan bij DMHC 
en sv Oranje OW die de 
meerprijs zelf betalen.  

3.Veranderingen in de sport en 
de samenleving 

Flexibiliteit, professionalisering 
en commercieel inzicht: 
- Geen concrete actie vanuit 
gemeente vanuit link met 
uitvoering Sportparkenvisie. 
- Enkele verenigingen hebben 
inmiddels een 
verenigingsmanager. 
 
Inzetten op concepten als 
doelgroepgerichte 
sportactiviteiten en 
multifunctionele velden: 
- Op de sportparken is niet 
echt sprake van 
multifunctionele sportvelden.  
Enkel een korfbal/tennis 
combinatie op Patersweg. 
 
Wijkvoorzieningen zoals Cruyff 
courts: 
-aantal Cruyff courts 
gerealiseerd in Dordrecht.  
 
Open stellen voor andere 
maatschappelijke activiteiten: 
- sportaccommodaties zijn 
beschikbaar voor 
maatschappelijke activiteiten 
 
Regelgeving versoepelen en 
infrastructuur aanpassen: 
-Niet actief vanuit team sport 
mee bezig. 
 

Mogelijkheden onderzoeken 
voor sportparkmanagement. 
 
 
 
 
 
 
 
Blijven aanhaken bij 
mogelijkheden voor 
multifunctioneel gebruik en 
toegankelijkheid in project 
Dordwijkzone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit vraagt om nader onderzoek 
welke andere functies mogelijk 
zijn in samenwerking met 
sportregisseurs in de wijken en 
sportaanbieders 
 
Parkeren bij Oranje Wit 
parkeren moet uitgevoerd 
worden door de motie van 28 
januari 2020. De afhandeling 
ligt bij afdeling Verkeer. 



4.Verbinding met de stad Routes verbeteren: 
-Niet gerealiseerd. Wel is 
Fietsnota Dordrecht 
vastgesteld. 
 
Parken vrij toegankelijk: (bv 
hekken verwijderen) 
-Niet gerealiseerd. 
 
 
Combinaties en voorzieningen: 
-Niet gerealiseerd. 
 

Wel zijn wandel- en fietsroutes 
door de sportparken 
onderdeel van gesprekken 
over de Dordwijkzone. 
 
De toegankelijkheid van 
sportparken moet uitgewerkt 
worden in Programma 
Sportparken. 
 
Samen met onderwijs kijken 
welke combinaties tussen 
gymzalen en VHP in relatie tot 
noodzakelijke investeringen de 
komende 10 jaar mogelijk zijn.  

5.Dordrecht sportstad 
 

Voldoen aan eisen die horen 
bij krachtige accommodatie:  
-Niet gerealiseerd.  
 
Op het gebied van 
evenementen zijn er een 
aantal succesvolle activiteiten 
georganiseerd de afgelopen 
jaren, zoals de shorttrack 
evenementen in de 
Sportboulevard. 

In Programma Sportparken 
onderzoeken welke 
voorwaarden gesteld worden 
aan een krachtige 
accommodatie.  

6.Financiële omstandigheden Gemeente en verenigingen 
plan meer inkomsten en 
kosten besparen:  
-Geen gezamenlijke acties op 
ondernomen.  

In Programma Sportparken 
onderzoeken welke 
mogelijkheden er vanuit 
gemeente samen met 
sportaanbieders zijn om 
financiële omstandigheden te 
verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 3: dossiers en uitgangspunten voor het Programma Sportparken 

 

 

1. Groeiagenda 

Tijdens deze collegeperiode 2018-2022 is de groeistrategie richting 2030 leidend. Eén van de 
ambities is om 2030 te groeien naar 140.000 inwoners in Dordrecht. De ambities binnen sport en de 
groeiagenda kunnen elkaar versterken. Enerzijds is een groeiende stad noodzakelijk om 
(sport)faciliteiten in de stad gezond te kunnen exploiteren. Anderzijds is, zoals de Atlas Nederlandse 
Gemeenten ook betoogt, het hebben van veel (sport)faciliteiten een belangrijke factor bij de 
beslissing van mensen en bedrijven om zich hier te vestigen. Een aantrekkelijk sportaanbod, zowel 
passief als actief, draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad en trekt meer inwoners. Dit leidt tot 
het volgende uitgangspunt: 

Wat betekent de groeiagenda voor het Programma Sportparken? 

 Sportparken in Dordrecht sluiten aan bij de behoeften en groei van de bevolking. 
 

2. Coalitieakkoord 
 
In 2018 is het coalitieakkoord vastgesteld voor de periode tot 2022. Aangezien de meeste recente 
sportparkenvisie uit 2015 stamt, vormt dit coalitieakkoord aanleiding om nieuwe uitgangspunten te 
formuleren voor het Programma Sportparken.  

Wat betekent het coalitieakkoord voor het Programma Sportparken?  

Sportparkenvisie

Nationaal 
Sportakkoord

Coalitieakkoord 
2018-2022

Verenigingshallen
plan

Tennisvisie

GymzalenGroenblauwe 
stad

Duurzaamheid

Groeistrategie

Dordts 
sportakkoord



 Inzetten op recreatieve voorzieningen die verleiden tot (samen) bewegen en bijdragen aan 
de woonaantrekkelijkheid van de stad, zowel in het centrum als buitengebied. 

 Investeren in het verenigingsleven en in het breder gebruik en de (her)inrichting van de vier 
grote, bestaande stadssportparken (Schenkeldijk, Krommedijk, Reeweg en Stadspolders). 

 Verenigingen meer de samenwerking op te laten zoeken, bij voorkeur in een 
koepelorganisatie. 

 De verbinding tussen sportparken en de omliggende wijken, scholen en instellingen 
stimuleren (bijvoorbeeld via fietsverbindingen, en gymzalen).  

Uitgangspunten uit het coalitieakkoord zelf met betrekking tot sportparken: 

 De reeds gereserveerde 5,5 miljoen euro zetten we in voor het realiseren van de herinrichting 
van de stadssportparken Schenkeldijk, Krommedijk, Reeweg en Stadspolders.   

 We onderzoeken of het zinvol en haalbaar is om in Dordt West een sportpark te realiseren / 
revitaliseren. 

 Uitgangspunt is dat clubs die op 1 locatie sporten, opgaan in 1 koepelvereniging en dan 
beschikken over eigentijdse, duurzame voorzieningen.  

 De vorming van koepelverenigingen zal leiden tot het sluiten van enkele sportparken.  
 We verbeteren de ontsluiting en verkeersveiligheid van Sportpark Stadspolders door 

herinrichting en uitbreiding van parkeerplaatsen.  
 Topsport zien we als reclame en aanjager voor de breedtesport. 
 Voor de totstandkoming van een nieuw stadion voor FC Dordrecht ligt de bal bij het bestuur 

van FC Dordrecht. Wij leveren geen financiële bijdrage en staan niet garant. Wel willen we de 
benodigde infrastructuur aanleggen, ook ten behoeve van de omliggende sportfaciliteiten.  

 We gaan aan de slag met de realisatie van de Sportparkenvisie en actualiseren de visie met 
een concreet actieplan (Programma).  

 We voeren het gesprek met de verenigingen over hun accommodaties en de knelpunten. 
 We onderzoeken in hoeverre verenigingen in de toekomst zelf verantwoordelijk kunnen zijn 

voor hun accommodatie.  
 hockeyvereniging DMHC uitdagen om hun verduurzamingswensen en uitbreiding van 

veldcapaciteit zelf te verkennen m.b.t. realisatie met (co)financiering. Wij stellen capaciteit en 
denkkracht ter beschikking om initiatieven mogelijk te maken. 

 Samen met sportverenigingen kijken hoe we het aantrekkelijker maken om met de fiets naar 
accommodaties te gaan.  
 

3. Verenigingshallen 
Het Verenigingshallenplan (hierna VHP) gaat over het binnensportbeleid van gemeente Dordrecht. 
Het betreffen de volgende 7 VHP-hallen: sporthal De Dijk (volleybal), DeetosSnel hal (2 hallen 
korfbal), Sporting Deltahal (korfbal), Oranje Wit hallen (2 hallen korfbal) en Reeweghal (atletiek). 
Veelal staan deze hallen op de sportparken en hebben de verenigingen dus ook direct te maken met 
het nieuwe Programma Sportparken.  
 
Wat betekent het VHP voor het Programma Sportparken? 

 Het Verenigingshallenplan wordt voortgezet. Wel gaan we op zoek naar meer en andere 
gebruikers (zoals onderwijs) en gebruiksmogelijkheden, clustering en samenwerking door het 
gesprek aan te gaan met sportverenigingen en andere belanghebbenden bij een overdekte 
accommodatie.  



 We willen actief kansen benutten ten behoeve van een goede spreiding van de hallen over 
de stad, een goede exploitatie en hogere bezettingsgraad van de hallen (onder meer door 
koppelingen te maken met onderwijs).  

 Het samenbrengen van ontwikkelingen met betrekking tot huisvesting bewegingsonderwijs 
(scholen) en verenigingshallen biedt kansen voor integrale, kosten efficiënte oplossingen, 
maar kan ook consequenties hebben voor de locaties van de VHP-hallen en gymzalen.  

Uitgangspunten uit het Verenigingshallenplan zelf met betrekking tot sportparken: 

 Accepteer de huidige verschillen in gemeentelijke steun. 
 Als gemeente meer regie: Intensiveer monitoring en wijs stichtingen en verenigingen op eigen 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid. 
 Geen overkoepelende stichting, wel meer samenwerking en afstemming (verenigingen) 
 Bij nieuwe contracten horen nieuwe afwegingen 
 Overweeg een hogere gemeentelijke bijdrage (gefaseerd) 

Om tot een meer evenwichtige bijdrage per hal te komen: 
o gemeente verstrekt bijdrage per hal en krijgt daarvoor 1 of 2 avonden. Exploitatiebijdrage 

VHP zonder onderwijsgebruik en een wat lagere exploitatiebijdrage VHP met 
onderwijsgebruik 

o Als een stichting een grotere hal wenst of extra voorzieningen, zijn de meerkosten voor 
de vereniging. 

o Als de gemeente een specifieke accommodatie wenst, kan zij besluiten tot een hogere 
bijdrage. 

 De stichtingen en de verenigingen zijn zowel contractueel, als op grond van de 
subsidievoorwaarden, verplicht om jaarlijks de financiële resultaten aan de gemeente te 
overleggen. 

 De eigendomsverhoudingen tussen gemeente en stichtingen liggen niet goed vast. Dit is voor 
gemeente onwenselijk.  

 We kijken bij nieuwe aanvragen voor een VHP-hal kritisch naar de haalbaarheid en 
wenselijkheid van de plannen. 

 Bij groei naar 140.000 inwoners houden we rekening met een daarbij behorend niveau aan 
maatschappelijke voorzieningen. 
 

4. Gymzalen 
Het doel van het Integraal Huisvestingsplan Gymzalen (hierna IHP) is om een lange termijn 
perspectief te geven op de huisvesting van gymzalen. Uit het IHP wordt onder meer duidelijk welke 
gymzalen aan vervanging toe zijn, waar behoefte is aan gymzalen of welke juist niet meer nodig zijn. 
Nu we een Programma Sportparken maken is het wenselijk om inzichtelijk te maken welke gymzalen 
op of in de buurt van de 11 Sportparken zijn gehuisvest, wat hun kwaliteit is (zowel het gebouw zelf 
als gebruikerskwaliteit) en waar behoefte aan is.  

Wat betekent het Integraal Huisvestingsplan Gymzalen voor het Programma Sportparken?  

 Waar mogelijk maken we de connectie tussen de vervangingscapaciteit / renovatie van 
gymzalen en het sportparkenprogramma. Indien een sportpark op een bereikbare plek ligt 
vanuit onderwijs, is het wenselijk na sloop van gymzalen een grotere gymzaal of hal terug te 
bouwen op een sportpark.  

 Het maken van een integrale afweging (sport en onderwijs) kan voordelen opleveren. Een 
zaal die zowel geschikt is voor onderwijs als voor recreatief gebruik biedt meer 



mogelijkheden voor het gymnastiekonderwijs en is voordeliger in de exploitatie (dit kan dus 
ook in de wijk zijn).  

 Het samenbrengen van ontwikkelingen met betrekking tot huisvesting bewegingsonderwijs 
(scholen) en verenigingshallen biedt kansen voor integrale, kosten efficiënte oplossingen, 
maar kan ook consequenties hebben voor de locaties van de VHP-hallen en gymzalen.  

Uitgangspunten uit het Integraal Huisvestingsplan Gymzalen zelf met betrekking tot sportparken: 

 We hebben als overheid een zorgplicht voor voldoende capaciteit van onderwijshuisvesting 
(dus ook gymzalen) binnen een redelijke afstand van ongeveer 1 km van de basisschool 
(loopafstand). 

 De losse gymzalen (dit geldt niet voor gymzalen die onderdeel zijn van een school) worden 
buiten onderwijsuren opengesteld aan verhuur (denk aan sportclubs, verenigingen, 
kinderdagopvangaanbieders, zorgaanbieders en particulieren zoals ongeorganiseerde 
sporters). 

 Doel is een gymzaal zowel te gebruiken voor onderwijs (overdag) als voor recreatief gebruik 
(eind van de middag, avonden en weekenden). Op die manier valt de exploitatie beter uit. 

 Ook zalen van andere aanbieders (verenigingen) kunnen geschikt gemaakt worden voor 
onderwijs. Dit zijn de MFC's (denk aan het Palet) 

 Een zaal of hal moet op te delen zijn als deze groot is.  
 Bij nieuwbouw van een zaal wordt ook gekeken wat de behoefte is buiten de onderwijsuren. 

Aan bepaalde normen vanuit sporten(verenigingen) kan de zaal dan direct worden 
meegenomen, zoals belijning of bergruimte.  

 Bij sportaccommodaties zijn geen gebrek aan capaciteit bekend.  
 Investeringen zijn gericht op aardgasvrij en energieneutraal, ook bij gymzalen. Vanwege de 

platte daken van gymzalen zijn deze ideaal om zonnepanelen te plaatsen.  
 Gemeente Dordrecht heeft 22 gymzalen in eigen beheer. 13 hiervan zijn ouder dan 40 jaar. 

Binnen 10 jaar is hiervoor een vervangingsinvestering noodzakelijk (afschrijving na 40 jaar). 
De gymzalen (31 gebouwen) waarvoor de gemeente de financiële verantwoordelijkheid 
draagt voor de vervangingsinvestering (gymzalen in eigendom van gemeente en 
onderwijsinstellingen) zijn gemiddeld 34 jaar oud. Daarvan zijn 17 gebouwen ouder dan 40 
jaar en financieel afgeschreven. Per zaal moet bekeken worden of renovatie technisch 
mogelijk is. Denk hierbij ook aan de duurzaamheidsmaatregelen (isolatie, 
verwarmingsinstallaties en sanitair). 

 3 zalen dienen als eerste aangepakt te worden; 
- Latourpad 16 
- Anna van Saksenstraat 1A 
- Brouwersdijk 4A 

 5 gymzalen kunnen afgestoten worden. Ze kunnen worden gesloopt of verkocht. 
 
5. Tennis 
De tennisverenigingen in Dordrecht hebben initiatief genomen om met hulp van de sportbond KNLTB 
een visie voor de tennissport op te stellen. Vanuit de tennisvisie zijn enkele doelstellingen 
geformuleerd met als doel om een toekomstbestendige tennissport te creëren. Een van de 
uitgangspunten is om de 7 tennisverenigingen te clusteren op 3 tennisparken in Dubbeldam, 
Schenkeldijk en één in Midden-Dordrecht (Krommedijk of Reeweg i.v.m. spreiding). Er is behoefte 
aan 35 – 38 tennisbanen verspreid over de 3 clusters. Dit levert ook ongeveer 19.000 m2 grond op 
door sluiting van "overbodige" tennisparken.  
Voorwaarden voor deze clustering; draagvlak tennisverenigingen, beschikbaarheid areaal, interesse 



van gemeente in grondontwikkeling Dash en DLTC, tennisverenigingen kunnen niet verplicht worden, 
het moet aanlokkelijk zijn.  
De rol die de gemeente hierin kan spelen in relatie tot sportparken is onder meer het faciliteren van 
accommodatiebehoeften, faciliteren ruimtevragen en grondterugname of herbestemming bij 
clustering, faciliteren ondersteuning door buurtsportcoaches, scheppen van voorwaarden voor 
toekomstbestendige verenigingssport en ondersteuning ontwikkeling samenwerking tussen 
verenigingen.  

Wat betekent de tennisvisie voor het Programma Sportparken? 

 We willen verkennen of een concentratie van tennis op één van de sportparken mogelijk is. 
 Daarmee zetten we in op minder maar sterkere verenigingen en multifunctionele 

sportparken. 

Uitgangspunten uit de tennisvisie zelf met betrekking tot sportparken: 

 Clustering van verenigingen; minder maar sterkere verenigingen en multifunctionele 
sportparken.  

 De huidige verenigingen (4 stuks; Dash, DLTC, Oranje Wit, RCD) die voor clustering in 
aanmerking komen hebben 27.000 m2 grond. Waarvan 8.000 m2 op de sportparken en 
19.000m2 buiten de sportparken. benodigde areaal voor nieuw park is ongeveer 17.000 m2. 
Dit levert dus netto 10.000 m2 grond op.  

 Faciliteren ruimtevragen bij clustering. 
 Voorwaarden scheppen voor een toekomstbestendige verenigingssport. 
 Ondersteuning bieden om samenwerking te stimuleren. 
 Ondersteuning bieden door middel van buurtsportcoaches.  
 Profilering van verenigingen; te denken valt aan meer breedtesport versus meer topsport. 

Meer wijkgebonden versus meer stadsbreed of profilering door aanbod van innovatief 
aanbod als Padel of een hal (voor wintergebruik en dus het hele jaar rond te kunnen 
tennissen). 

 Versterking jeugdtennis; zoals schooltennis, tennisscholen, alles in 1 tennis jaarrond, 
clubgevoel stimuleren.  

 Ontwikkeling modern aanbod; zoals toegang van leden tot alle parken, jaarrond tennis, 
ruimte voor innovatie zoals Padel. 

 Financieel gezonde verenigingen. 
 
6. Groenblauwe Stad 

De groeiopgave is de directe aanleiding een visie te formuleren op groen (natuur) en blauw (water). 
Groenblauwe verbindingen zorgen ervoor dat de stad gereed is voor het veranderend klimaat en 
daarnaast gezond en aantrekkelijk blijft. De grote groenblauwe Dordwijkzone loopt midden over het 
eiland (van noord naar zuid). Een groot deel van de Dordwijkzone is ingericht als sportpark. De vier 
grote stadssportparken (Stadspolders, Reeweg, Krommedijk en Schenkeldijk) maken onderdeel uit 
van deze Dordwijkzone.  

Wat betekent de GroenBlauwe visie voor het Programma Sportparken? 

 We streven naar openbare en toegankelijke sportparken zodat er meer openbare ruimte ter 
beschikking komt voor wandelaars, fietsers en zelforganiserende sporters, waarbij 
sportparken Dordtse inwoners verleiden tot ontmoeten en bewegen.   

 De openbare ruimte kan sportiever worden ingericht.  



 We zetten in op klimaatbestendige sportparken in 2035, alwaar de sportparken binnen de 
Dordwijkzone een groene buffer vormen voor de stad.  

 
Uitgangspunten uit de GroenBlauwe visie zelf:  

 De bouw van 10.000 nieuwe woningen óók wordt aangegrepen om  de stad groener en 
aantrekkelijker te maken voor (nieuwe) inwoners en bezoekers. 

 De inwoners door de inrichting van de buitenruimte worden verleid om elkaar vaker te 
ontmoeten en in beweging te komen (wandelen, fietsen, sporten). 

Het groen en blauw zó worden ingezet, dat de stad zo goed mogelijk is voorbereid op de 
extremen van het veranderende klimaat (wateroverlast, hitte, droogte, bodemdaling en 
overstromingen). 

7.  Duurzaamheid en Circulariteit  
De energietransitie is één van de grootste maatschappelijke opgaves voor de komende decennia. 
Dordrecht stelt het doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat we van fossiele 
brandstoffen overschakelen naar duurzame bronnen. Dit geldt voor de totale gebouwde omgeving, 
dus ook voor alle gebouwen op de sportparken. Ook zetten we via 'Circulair Dordrecht 2050' in op 
een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en de gebouwde omgeving. Hier zal nog veel 
veranderen de komende jaren, waarbij de markt wordt uitgedaagd. Er kan zoal gedacht worden aan 
hergebruik van materialen bij sloop en renovatie. Of aan gebruik van materialen met een lage milieu-
impact. 

Wat betekenen de Duurzaamheidseisen voor het Programma Sportparken? 

 In het kader van een energie neutrale stad in 2050 zetten we bij de gebouwde omgeving op 
de sportparken in op gebruik van duurzame energie. Op platte daken (van onder meer 
sportclubs, gymzalen en hallen) zetten we in op het gebruik van zonnepanelen en stimuleren 
we bijvoorbeeld het gebruik van LED-verlichting (zoals de lichtmasten langs de velden). 

 Bij herontwikkeling, renovatie of nieuwbouw zetten we in op energie neutrale gebouwen en 
gaan we gefaseerd af van het aardgas. 

 In het kader van een Circulair Dordrecht 2050 zetten we in op hoogwaardige inrichting van 
de openbare ruimte en gebouwde omgeving (denk aan opstallen op de Sportparken). 

8. Dordtse Sportbeleid 
Het Dordtse sportbeleid is in 2017 middels het Dordtse Sportkompas vernieuwd. Ook dit vernieuwde 
beleid geeft aanleiding om met een nieuwe blik naar de Sportparken te kijken.  

Wat betekent het Dordtse Sportbeleid voor het Programma Sportparken? 

 We zetten in op toegankelijke, openbare en multifunctionele sportparken waarop de kracht 
van zowel verenigde als onverenigde sport maximaal benut wordt.  

 Er is een budget van 5,5 miljoen euro beschikbaar om te investeren in de sportparken, 
hiervan is € 70.000 gebruikt voor de verhuizing van FC Dordrecht Amateurs (OMC) en nog 
eens € 800.000 bestemd voor de inhuizing van deze vereniging in het stadion. In 2020 is een 
voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de 
verhuizing van de vv Dubbeldam op Schenkeldijk en € 89.000 voor de renovatie van de 
sportvelden op Sportpark Patersweg. 



 We willen onderlinge samenwerking tussen verenigingen op een sportpark stimuleren 
evenals het toevoegen van maatschappelijke partners (zoals fysiotherapiepraktijk, 
kinderdagverblijf) op de sportparken. 

Uitgangspunten uit het Sportkompas zelf: 

 We zetten in op toegankelijke en multifunctionele sportparken waarop de kracht van sport 
maximaal benut wordt.  

 Op de korte termijn zijn we aan de slag met sportparken Schenkeldijk, Corridor en Patersweg  
 Op middellange termijn ontstaat een vliegwiel richting andere sportparken als het gaat om 

onderlinge samenwerking en samenwerking met maatschappelijke partners, zoals op 
sportparken Reeweg, Krommedijk en Stadspolders.  

 Op lange termijn leidt dit tot nieuw aanbod, zowel in sportaanbod als in levendigheid.  
 FC Dordrecht deelt plannen voor het stadion met de gemeente. Dit leidt tot een gesprek over 

de aansluiting topsport en breedtesport en benutten van de waarde van een Betaald Voetbal 
Organisatie voor Dordrecht. 

 Voorwaardenscheppende rol kan de gemeente spelen om met name de zelfgeorganiseerde 
en ongebonden sporten te stimuleren in de openbare ruimte. Denk hierbij aan stadsparken, 
schoolpleinen, of de openbare weg voor fietsers en hardlopers. Concreet gaat het 
bijvoorbeeld om het openbaar maken van sportparken en het geschikt maken van de 
openbare ruimte voor sportief medegebruik.  

 
9. Nationaal sportakkoord  

In 2018 is het 'Nationaal Sportakkoord – Sport Verenigt Nederland' ingevoerd, een gezamenlijk stuk 
van gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties. In dit stuk formuleren zij de volgende zes ambities: 

 Inclusief sporten en bewegen 
 Duurzame sportinfrastructuur 
 Vitale sport- en beweegaanbieders 
 Positieve sportcultuur 
 Vaardig in bewegen 
 Topsport die inspireert 

Bij de toekomstvisie van de sportparken is vooral de tweede ambitie van belang. In het sportakkoord 
wordt deze ambitie als volgt uitgewerkt:  

Ambitie: alle sportvoorzieningen zijn functioneel, van kwaliteit en duurzaam 

Doelen:  

 Meer open sportaccommodaties; 
 Alle sportaccommodaties voldoen aan de gevraagde kwaliteit; 
 Meer beweegvriendelijke openbare ruimte en sportaccommodaties meer openbaar; 
 Randvoorwaarden voor verduurzaming sportaccommodaties zijn ingevuld; 

Pijlers aanpak: 

 Breder en intensiever gebruik sportaccommodaties 
 Beweegvriendelijke openbare ruimte 
 Verduurzaming sportaccommodaties 



 

 

Kijken we naar de uitgangspunten van het Sportkompas, zien we dat hier twee punten duidelijk op 
aansluiten:  

 Het toegankelijk en multifunctioneel maken van sportparken; 
 Het openbaar maken van sportaccommodaties.  

 


