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Ref. RG/JR       Ridderkerk, 15 juni 2016 

 

Geacht college, 

Betr: Effecten Integraal accomodatieplan / Honk & softbalterrein Ridderkerk Rowdies 

Namens de, in bijgaande handtekeningenlijst vermelde, bewoners van de Zalm in 
Ridderkerk, willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen. 

Recentelijk werd in “De Combinatie” aandacht besteed  aan het Integraal Accommodatieplan 
en de daaruit voortvloeiende  plannen tot aanpassing van sportaccommodaties. 

Een van deze plannen betreft het uitbreiden van de accommodatie  voor de Honk- en 
Softbalvereniging Ridderkerk Rowdies. 

Op zich kunnen wij begrip hebben voor een uitbreiding, mits aannemelijk gemaakt kan 
worden dat - gezien de demografische ontwikkeling van Ridderkerk- hiervoor op langere 
termijn ook een noodzaak aanwezig is. Echter de aard en wijze waarop deze uitbreiding zou 
dienen te geschieden levert voor de aangrenzende bewoners toch de nodige vraagtekens en 
bezwaren op. 

Een van de aangedragen alternatieven is (blijkbaar) het toevoegen  van de bestaande 
parkeerplaatsen en daaraan grenzende groenstrook aan de Oosterparkweg aan het 
softbalveld. 

Dat zou impliceren dat de daar aanwezige bomen, die de, constant s avonds brandende, 
verlichting van de tennisbaan nog enigszins temperen, gekapt zouden moeten worden. 
Daarbij zou voorbij gegaan worden aan nut en noodzaak van deze bomen en onderliggende 
begroeiing aangezien dit groen ook een bijdrage levert aan het tegengaan van de 
milieubelasting (lawaai, fijnstof*, stikstofdioxide, etc) van de A15, waar wij als bewoners van 
deze buurt toch al in grote mate de negatieve effecten van mogen ondervinden. 

Daarnaast zorgen deze bomen, weliswaar gedeeltelijk, voor het wegnemen van de  visuele  
“ vervuiling”  veroorzaakt door de 10 meter hoge netten die indertijd, zonder informatie aan 
omwonenden, geplaatst zijn door de Ridderkerk Rowdies. 

Daar en boven impliceert het weghalen van parkeerplaatsen een druk op de 
parkeergelegenheid in de omliggende straten,  hetgeen wij momenteel regelmatig reeds 
mogen ervaren. Het mogelijk elders in het park (en daarmee verder weggelegen) aanleggen 
van parkeerplaatsen zal dit niet wegnemen.  

Het nog dichter naar de omliggende woningen plaatsen van de velden zal eveneens voor 
meer geluidsoverlast tijdens de  wedstrijden/trainingen zorgdragen.  
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* - Ridderkerk behoort tot de top 3 gemeentes qua blootstelling aan fijnstof 



 

 

Vervolg brief bewoners Zalm inzake Integraal Accomodatieplan 

 

Concluderend  willen wij, alvorens er een beslissing dienaangaande genomen wordt, 
derhalve reeds vanaf de planvorming en het ontwerp de gelegenheid krijgen tot inspraak in 
deze voor ons zwaarwegende kwestie..  

 
Mocht  een beslissing ten nadele van de  omwonenden genomen worden, verzoeken wij u 
ons tijdig hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij  de gelegenheid hebben nadere 
maatregelen te nemen,  voordat er met de uitvoering gestart wordt. 

 
We vertrouwen er echter op dat onze bezwaren leiden tot een acceptabele oplossing en 
vernemen graag op korte termijn van u. 

 

 

      Met vriendelijke groet, 

namens de bewoners Zalm, 

 

 

 

R. Gijzel      J. Rijsdijk 

Zalm 59      Zalm 61 

2986 PD Ridderkerk     2986 PD  Ridderkerk 

robgijzel@hotmail.com      jr.company@upcmail.nl 

 

 

 

 

Cc:  

fracties van 

Christenunie : robertkooijman01@gmail.com 

CDA: leenkruithof@upcmail.nl 

SGP: Kees.van.der.duynschouten@sgp-ridderkerk.nl 

D66: d66.f.fraser@gmail.com 

Leefbaar Ridderkerk: g.nes@upcmail.nl 

Echt voor Ridderkerk: pieterkej@gmail.com 

18plus: info@partij18plus.nl 

PvdA: pvda.ripmeester@live.nl 

VVD : l.vanderspoel@vvdridderkerk.nl 

 
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, Dagelijks Bestuur: gzh@pzh.nl 
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