
 

 

 

 

Het bestuur van  

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde 

Per mail: gzh@pzh.nl 

 

 

 

Ref. RG/JR       Ridderkerk, 10 november 2016  

 

Geacht bestuur, 

Betr: Effecten Integraal accomodatieplan / Honk & softbalterrein Ridderkerk Rowdies/ 
Oosterpark Ridderkerk 

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

Enige maanden geleden werd door de gemeente Ridderkerk het het Integraal 
Accommodatieplan en de daaruit voortvloeiende  plannen tot aanpassing van 
sportaccommodaties kenbaar gemaakt 

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

Tegen deze uitbreiding werd door de bewoners van de aanliggende  woningen bezwaar 
aangetekend bij de gemeente Ridderkerk. (wij verwijzen hierbij graag naar de kopie die u 
hierover op 15 juni 2016 mocht ontvangen) 

Tijdens de behandeling van het bezwaar bleek dat  de door de gemeente voorgenomen 
uitbreiding zowel qua beschikbare ruimte als qua financiële ruimte niet haalbaar was. 

Daarbij werd door de gemeente aangegeven dat daarmee de voorgenomen uitbreiding van 
de baan was, met dien verstande dat, indien de Ridderkerk Rowdies daarom zouden 
verzoeken er alsnog een onderzoek  ingesteld zou worden naar andere mogelijkheden, 
waarbij als eerste  het gebruik van het nabijgelegen grasveld als mogelijkheid onderzocht 
zou worden. 

Echter voordat dit aan de orde zou zijn, werd toegezegd dat de omliggende bewoners dan 
tijdig bij de planontwikkeling betrokken zouden worden. 

Helaas bereiken ons nu geluiden dat de gemeente desondanks toch bezig zou zijn met een 
verdere planontwikkeling.  

Derhalve richten wij ons nu tot U, zijnde het bestuur van Natuur- en rekreatieschap 
IJsselmonde. 

Het betreffende grasveld is onderdeel van het Oosterpark dat door het  Natuur- en 
recreatieschap IJsselmonde wordt beheerd, met als bestemming Natuur. 

Dit impliceert dat indien hiervoor de bestemming gewijzigd wordt  de benodigde procedures 
gevolgd zullen moeten worden.   

Gezien het feit dat ons oorspronkelijke bezwaar gebaseerd was op toename van overlast 
(licht/geluid/luchtkwaliteit) maar vooral ook aantasting van de groene buffer  is het des te 
schrijnender dat bij de realisatie van het “alternatief” nog meer bomen gekapt moeten 
worden (aan de kant van de A15 van het grasveld) omdat het honkbalveld anders nog niet 
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gerealiseerd worden. (het grasveld is te klein). Hiervoor zal minimaal een vergelijkbare 
groencompensatie in de directe omgeving gerealiseerd moeten worden. 

Concluderend  willen wij u graag op de hoogte stellen van de mening van de omwonenden 
en verzoeken u  alvorens er een beslissing dienaangaande genomen wordt, reeds vanaf de 
planvorming en het ontwerp de gelegenheid krijgen tot inspraak in deze voor ons 
zwaarwegende kwestie.  

 
Gaarne vernemen wij uw reactie.  

 

      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 
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