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Samenvatting
De gemeentelijke sectoren/bedrijven betrokken bij de sport en de wijken hebben
de krachten gebundeld om werk te maken van de modernisering van (de
omgeving van) Sportpark Zeehavenlaan in Wielwijk* Een kunstgrasvoetbalveld
voor voetbalvereniging SSW levert ruimte op voor de (her-)vestiging van
sportschool De Ringer en de realisatie van een sportieve speelplek voor de wijk.
Tegelijkertijd wordt ruimte gecreëerd voor een eventueel later gewenste
ontsluiting van Wielwijk, de verfraaiing van het omliggende water en groen en de
toekomstige functie van buurtcentrum De Boei. De modernisering kent
verschillende fases en begint met de realisatie van het kunstgrasveld en de
daaruit voortkomende Inkrimping van het sportpark. Voorliggend raadsvoorstel
licht deze eerste fase inhoudelijk en finandeel toe.
1. Wat is de aanleiding?
In de bestuurlijk vastgestelde visie "Wielwijk sterk eO weerbaar" wordt de
toekomstontwikkeling van Wielwijk geschetst. Voor het sportpark Zeehavenlaan Is
in de visie de volgende tekst opgenomen:
"De Zeehavenlaan-Noord ligt in de kom van de A16 en haar afritten en bevat
momenteel recreatieve functies; een sportcomplex, een speeltuir? en een
buurtcentrum. De ruimtelijke en functionele relatie met het gedeelte van
Wielwijk achter de Zeehavenlaan is beperkt In de stedenbouwkundige visie
blijft de recreatieve functie behouden. Eventuele renovatie van de speeltuin
en/of de sportvelden kan worden aangegrepen om een integraal plan te
ontwerpen. Door de aanleg van een kunstgras sportveld kan er een veld en een
klein trainingsveld verdwijnen» In de zone langs de A16 is een ruimtelijke
reservering nodig voor het doortrekken van de nieuwe ontsluitingsweg parallel
aan de A16 en tot de Laan der VN,"
In de visie Is geen verdere (financiële en ruimtelijke) uitwerking gegeven omdat
hiertoe destijds geen mogelijkheden waren. Inmiddels ligt er een concreet
verzoek. Sportschool De Ringer moet vertrekken van de huidige locatie in NieuwKrispijn en heeft gevraagd of er een mogelijkheid bestaat zich te vestigen op of
rond Sportpark Zeehavenlaan,
In het door het college vastgestelde uitvoeringsprogramma sport - "De
demarrage" - behoren "aantrekkelijke accommodaties" tot de speerpunten. Het
programma stelt dat de sportparken de centra zijn en blijven voor de
georganiseerde sport en dat de locaties van de sportparken voor het overgrote
deel vastliggen. De sportlocaties in de wijk zijn schaars en hebben een unieke
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functie ter versterking van de wijk, "De demarrage" stelt dat de sportparken toe
zijn aan een modernlserlngsslag. Daarbij is het belangrijk de sportparken
toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor meerdere doelgroepen.
Kunstgras is een vorm van modernisering die de kwaliteit van het sportgebruik
verhoogt en het medegebruik stimuleert. Op diverse sportparken zijn in 2009
kunstgrasvelden gerealiseerd. In eerste instantie was het plan opgevat om ook
het kleine gravel trainingsveld van SSW op sportpark Zeehavenlaan te vervangen
door kunstgras. Een sportieve kans, maar vooral ook noodzakelijk omdat gravel
een zeer verouderde ondergrond voor voetbaltrainingen vormt.
Daarnaast benadrukt "De demarrage" de kansen van sportieve speelplekken (bv.
een Cruijff Court) dicht bij de wijk, de school en de sportvereniging. Deze plekken
kunnen de bruggeq gaan bouwen van de sportstimuleringsactivltelten naar de
georganiseerde sport. Ook In Wielwijk-Noord (Zeehavenbuurt) is behoefte aan
een sportieve speelplek voor de buurt.
2. Wat willen we bereiken?
De voorgenomen renovatie van het trainingsveld van SSW, het verzoek van
sportschool De Ringer voor herhuisvesting aan de Zeehavenlaan en de behoefte
aan een sportieve speelplek voor de wijk zijn zaken die via een gebundelde
aanpak op korte termijn een kans bieden voor een upgrading van de betreffende
locatie en een aanwinst vormen voor de wijk.
Uitgangspunt is het gebied verder te ontwikkelen als sport- en recreatiegebied
door er nieuwe functies op sportlef en recreatief vlak aan toe te voegen (conform
de wijkvisie en het uitvoeringsprogramma sport). In het plan wordt rekening
gehouden met een ruimtelijke reservering voor het (mogelijk) doortrekken van de
ontsluitingsweg.
3. Wat gaan w© daarvoor doen?
Het plan begint met de aanleg van een volwaardig kunstgras(hoofd-)veId voor de
voetbalvereniging. Met dit veld kunnen zowel het kleine graveltrainingsveld als
het tweede grasveld verdwijnen. Hierdoor ontstaat de ruimte om sportschool De
Ringer uit Nieuw-Krispijn een goede piek te geven.
Daarnaast blijft er voldoende ruimte over om een aantrekkelijke openbare sport»
en recreatleplek te creiren en de parkeerbehoefte van de sportschool op te
vangen. In de Zeehavenbuurt Is op dit moment een tekort aan openbare speel-/
sportrutmte dat hiermee opgelost zou worden.
Op termijn is tevens sloop van enkele garageboxen aan de Zeehavenlaan
voorzien waardoor de bestaande waterpartij kan worden doorgetrokken en het
geheel zichtbaarder en toegankelijker wordt. Verder zal er nagedacht worden
over de toekomstige functie van buurtcentrum De Boei*
i . Inspraak en communicatie
Met de voetbalvereniging SSW Is uitvoerig gesproken over het plan, De
vereniging is in een eerder stadium al akkoord gegaan met de voorgestelde
ontwikkeling. Met de sportschool uit Nieuw-Krispijn lopen ook al geruime tijd
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gesprekken over verhuizing. Tijdens het tot stand komen van de visie "Wielwljk
sterk en weerbaar" Is diverse malen gesproken over doorontwikkeling van het
genoemde gebied, ondermeer in de klankbordgroep, maar ook tijdens bredere
presentaties. Over de eventuele vestiging van de sportschool en de inrichting van
het beoogde openbare sport- en spelveld kan pas concreet worden gesproken met
de buurt als deze ontwikkeling ook daadwerkelijk mogelijk wordt, dus na een
besluit over voorliggend voorstel.
b. Vervolgtraject besluitvorming
De aanleg van een kunstgrasveld bij SSW en de aanpassing van de infrastructuur
na Inkrimping van het sportpark kunnen op korte termijn (maart/april 2010)
plaatsvinden» Er is namelijk overeenstemming met de voetbalclub en de aanleg
van het veld en de^aanpassing van de infrastructuur van het sportpark zijn, onder
voorbehoud van de besluitvorming, opgenomen in de aanbesteding van het
bestek voor de reeds in 2009 aangelegde kunstgrasvelden in Dordrecht.
Met de sportschool is overeenstemming over de vestigingsvoorwaarden
waaronder de hoogte van de erfpachtscanon van de nieuwe locatie en de aanleg
van de benodigde parkeervoorzieningen* Deze gesprekken zullen de komende tijd
gecontinueerd worden,
4, Wat mag het kosten?
Met het verdwijnen van een veld en het kleine trainingsveld Is er ruimte in de
sportbegrotlng om de uit het voor nieuwe kunstgras hoofdveld noodzakelijke
Investeringskrediet voortvloeiende jaarlasten te financieren. Daarnaast Is er een
financiële reserve ("renovatiefonds oefenvelden") beschikbaar voor de
herinrichting van het sportpark. Met deze reserve kunnen de eenmalige
voorbereidende werkzaamheden bekostigd worden.
Het sportpark krijgt zoals beargumenteerd een bredere functie dan alleen het
verenigingsgebruik. Om die reden is vanuit het project Dordrecht-West een
bijdrage beschikbaar gesteld voor de bij aanvang noodzakelijke inrichtlngs- en
veiligheidskosten* Dit Is overeengekomen met de projectleider en de stuurgroep
Dordrecht-West. Met deze bijdrage zijn al enkele verbeteringen aan de inrichting
en veiligheid van het sportpark uitgevoerd.
Financiering I e fase
Krediet aanleg kunstgras
Krediet voorbereidende werkzaamheden

Dekking
€ 450,000
€ 76,045

Krediet inrichting en veiligheid

€ 150.000

Totaal

€ 676.045

Begroting sport (structureel)
Reserve sport (incidenteel)
Bijdrage wijk (incidenteel)

De financiering van het openbare sport- en recreatieveld is naar verwachting
mogelijk vanuit de gebiedsexploitatie en vanuit middelen in het kader van de
krachtwijken (ondermeer in samenwerking met de Cruijff- en Krajicekfoundation),
Overleg hierover Is gaande.
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5. Fatale beslisdatum
N.v.t.
6. Bij dit raadsvoorstel horen dm volgende bijlagen:
- ontwerp besluit
- beg roti ngswljzigng
7. Voorstel
Wij stellen u voor de realisatie van de aanleg van een kunstgrasveld bij SSW en
de aanpassing van de Infrastructuur na inkrimping van het sportpark mogelijk te
maken door het ter beschikking stellen van het benodigde krediet (€ 450,000,—)
en de benodigde financiële reserve "renovatiefonds oefenvelden" (€ 76.045,-)*
urgemeester en Wethouders van Dordrecht
de burgemeester

Bandell

ontwerp besluit -
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