
Technische vragen commissievergadering 30 november 2021  Programma Sportparken 
 

1. Hoe krijgen verenigingen duidelijkheid over het hoe en wanneer van dit programma van 
aanpak?  

 
Sportverenigingen, de sportraad Dordrecht, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke 
afdelingen zijn tijdens het participatietraject betrokken geweest en in november geïnformeerd over 
de voortgang. Na de raadsbehandeling zullen alle sportaanbieders (ook degene die in het proces niet 
geparticipeerd hebben) worden geïnformeerd. Het Programma Sportparken zal het kader aangeven 
waarbinnen uw gemeenteraad de organisatie opdracht geeft om samen met de sportverenigingen 
verder vorm te geven aan de uitvoeringsplannen. Deze uitvoeringsagenda's zullen vanaf januari 
worden opgesteld. Momenteel is er 6 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van deze plannen. Uw 
raad besluit over de inzet van die middelen en kan daarmee de gewenste duidelijkheid geven. 
Het Programma Sportparken geeft een veel transparanter beeld van wat sportverenigingen kunnen 
verwachten van de gemeente. Dit was één van de kritische noten die in de evaluatie is teruggekomen 
vanuit de verenigingen. Duidelijkheid geeft het ook qua planning (eerst Schenkeldijk en Krommedijk) 
en de ontwikkelrichting van de sportparken. Daarnaast geeft het duidelijkheid over een te 
ontwikkelen subsidieregeling voor accommodatieontwikkeling. Dat geeft verenigingen zekerheid dat 
als ze met een goede businesscase komen de gemeente voor een deel mee financiert. 
 

2. Hoe en wanneer krijgt de ongeorganiseerde sport over het hoe en wanneer van dit 
programma (CDA)?  

 
In het Dordtse sportbeleid is ook aandacht voor het sporten en bewegen in ongeorganiseerd verband, 
onder andere is bijvoorbeeld met diverse aanbieders van urban sport contact. In het Programma 
Sportparken ligt hier vooral de kans door te werken aan open sportparken waar juist de doelgroep 
(hardlopen, wandelen, fietsen) gebruik van kan maken, ook van faciliteiten bij de georganiseerde 
sport. Denk bijvoorbeeld aan kluisjes in de kantine van een voetbalvereniging om waardevolle spullen 
op te bergen, vervolgens hardlopen door de Dordtse Biesbosch of Dordwijkzone, terugkeren bij de 
voetbalclub om te douchen en een drankje te doen. Ook voor dit onderdeel speelt de integraliteit met 
Programma Dordwijkzone een belangrijke rol en het inrichten van de openbare ruimte wat onderdeel 
is van beide programma's.  
Middels een goede communicatiestrategie zal de ongeorganiseerde sport met gepaste regelmaat ook 
op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen Programma Sportparken. 
 


