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Gemeenteraad van Dordrecht
B&W Dordrecht (wethouder M. Stam), Sportraad Dordrecht (de heer John Streng)
8 januari 2020

Geachte leden van de Gemeenteraad van Dordrecht,
In de eerste plaats willen de verenigingen D.F.C., R.C.D. en The Hawks met deze brief hun
ongenoegen uiten over het tijdstip waarop wij als bewoners van het sportpark Krommedijk zijn
geïnformeerd over de verdiepingsbijeenkomst revitalisering sportpark Krommedijk die u als
Gemeenteraad reeds enige tijd geleden heeft vastgesteld. De drie sportverenigingen zijn pas op
maandag 6 januari 2020 op de hoogte gesteld van deze bijeenkomst met als doel u als
Gemeenteraad van voldoende informatie te voorzien voor debat en besluitvorming over het
sportpark. Dit korte tijdsbestek geeft ons als verenigingen volledig draaiend op vrijwilligers, geen
gelegenheid om ons gedegen voor te bereiden. We rekenen op uw begrip daarvoor.
De geschetste situatie is het zoveelste teken van de ontoereikende informatievoorziening en
partnerschap vanuit de gemeente richting de oudste oorspronkelijk op sportpark Krommedijk
residerende verenigingen inzake de toekomst van het sportpark, daar waar andere partijen
regelmatig in overleg zijn/worden betrokken. Dit schaadt al geruime tijd het onderlinge
vertrouwen.
Desondanks willen wij met deze brief aan u kennisgeven dat eerder geuite standpunten van de
drie verenigingen ook na de laatste ontwikkelingen inzake sportpark Krommedijk NIET zijn
gewijzigd en verwijzen daarvoor naar het eindrapport van de door wethouder Stam vorig jaar
ingestelde projectgroep ‘Driesprong/VanVught/VanderKlis’ alsmede naar eerder aan de
Gemeenteraad dan wel aan het college van B&W dan wel aan betrokken ambtenaren verzonden
brieven, waarbij we ook al ons ongenoegen hebben geventileerd over de gang van zaken rond de
herontwikkeling van sportpark Krommedijk. We hebben deze documenten ter kennisgeving bij
deze brief gevoegd.
D.F.C., R.C.D. en The Hawks hebben immer aangegeven dat wat hen betreft een ontwerp voor een
nieuw stadion voor de Betaald Voetbal Organisatie FC Dordrecht niet ten koste mag gaan van de
(capaciteit van de) breedtesport op sportpark Krommedijk. Daarbij houden we ons vast aan de
duidelijke uitspraak van wethouder Stam in 2019 hieromtrent.
De verenigingen gunnen FC Dordrecht een nieuw stadion, eventueel op een andere plaats dan
sportpark Krommedijk, maar zien geen enkele noodzaak daarvan deel uit te maken. De
verenigingen kennen geen achterstallig onderhoud aan hun clubgebouwen, investeren er op dit
moment juist in, zijn financieel gezond en kennen een positieve exploitatie. De verenigingen
D.F.C., R.C.D en The Hawks hebben al een jarenlange samenwerking en kenden ook qua
veldbezetting tot voor kort nauwelijks problemen. Deze zijn pas ontstaan door de verhuizing van
O.M.C. (tegenwoordig FC Dordrecht amateurs) van sportpark Corridor naar sportpark Krommedijk,
een door de Gemeente Dordrecht veroorzaakte situatie. In dat kader wijzen wij u op een in een
eerdere brief genoemde metafoor ‘in een literfles past geen anderhalve liter water’!
Wel herhalen D.F.C., R.C.D. en The Hawks bij dezen hun bereidheid om mee te denken met het
moderniseren van het sportpark Krommedijk zodat vele Dordtenaren kunnen profiteren van de
sportmogelijkheden aldaar. D.F.C. en The Hawks hebben zich daarbij zelfs voor een vergaande

onderlinge samenwerking uitgesproken, waarvoor een herindeling van het sportpark wel een
voorwaarde is. De verenigingen hebben in dat kader actief deelgenomen aan schetsbijeenkomsten
voor de Dordtwijkzone en stadspark Dordtrijk.
De verenigingen zijn zelfs bereid zelf actief een plan te ontwikkelen waarbij tevens de bouw van
een sporthal is genoemd als onderdeel van de vitalisering en ultieme sportmogelijkheden op het
meest centraal gelegen sportpark van Dordrecht, in de toekomst deel uitmakend van het
stadspark Dordtrijk! Maar voordat we daarover verder kunnen debatteren, zal er eerst
duidelijkheid moeten komen over de toekomst van FC Dordrecht op het sportpark, bij een no-go
van de verbouw van het stadion besluitvorming over een alternatief voor definitieve huisvesting
van FC Dordrecht amateurs (voorheen O.M.C.), een mogelijke besluitvorming over de nieuwe
Toekomstvisie Sportparken en besluitvorming inzake stadspark Dordtrijk (groen-blauwe stad).
Hopende u als Gemeenteraad met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en te allen tijde
bereid tot het verstrekken van nadere informatie,
Met vriendelijke groet,
A.B. Evers – voorzitter, namens D.F.C.
M.R. Laros – voorzitter, namens R.K.S.V. R.C.D.
J. Ruben – voorzitter a.i. namens D.H.S.C. The Hawks
Namens hen allen,

J. Ruben

