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Programma
Sportparken
2022-2030

Kernelementen 2015-2021:
1. Dordrecht profileert zich als sportstad
		
Laagdrempelige sportvoorzieningen als onderdeel van de wijk
		
Openbare sport- en recreatieparken in het hart van de stad
		
Grote stedelijke voorzieningen met een regionale of landelijke uitstraling
2. Samenwerking en multifunctionaliteit centraal
3. De ruimte op de sportparken wordt optimaal benut
4. De gemeente kan zo nodig sportparken sluiten
5. De verenigingen en sporters gaan meer betalen
6. De gemeente onderzoekt alternatieve managementmodellen/andere rol aannemen als gemeente.

Groei en ontwikkelambities
Dordtse Sportparken
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Uitgangspunten vanaf 2022:
1. We werken aan de ambitie dat de Dordtse sportparken zich in de komende 10 jaar ontwikkelen tot
vitale sportparken, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar functies gerelateerd aan onderwijs en
zorg;
2. We behouden de komende 10 jaar minimaal de bespeelbare capaciteit en (waar mogelijk) het
aantal vierkante meters van het sportareaal in de stad;
3. We werken samen met de sportaanbieders en (potentiële) maatschappelijke organisaties aan een
uitvoeringsagenda per sportpark (maatwerk);
4. We hechten waarde aan een duidelijke(re) rolverdeling in verantwoordelijkheden op de sportparken
en maken daarbij onderscheid tussen sportvelden, openbare ruimte en accommodaties (opstallen);
5. Op basis van de uitvoeringsplannen, die na vaststelling van het Programma Sportparken
verder worden uitgewerkt, zullen uitvoeringskredieten worden gevraagd voor fase II en III
Uitvoeringsbudget Programma Sportparken 2022-2030 rekening houdend met het nieuwe
coalitieprogramma;
6. We zijn bereid om mee te investeren in accommodatieontwikkeling van sportvereniging in geval
van kansrijke businesscases via een subsidieregeling;
7. We stimuleren het fietsgebruik van, naar en op de sportparken.

Ambitie Dordwijkzone:
Programma Sportparken richt zich op het behouden en
optimaliseren van de bestaande sportparken.
De Dordwijkzone kan als aanjager van verdergaande
ontwikkelingen fungeren. De ambities met betrekking
tot de sportparken en de omgeving waarin zij liggen
worden dan ook van een hoger niveau. Daarbij kunnen
gebiedsontwikkeling en verschuiving van functies
(accommodaties) in het gebied en op de sportparken aan de
orde zijn. De Dordwijkzone geeft ontwikkelperspectief voor
de langere termijn.

Kenmerken vitale Sportparken
Functiemenging
In 2030 zien we op ieder
sportpark een toename van het
aantal (niet-sport gerelateerde)
gebruikers en initiatieven en
wordt meer gebruik gemaakt
van de bestaande ruimte.

Ruimtelijke integratie
In 2030 heeft ieder sportpark
een duidelijke entree, is goed
toegankelijk en bereikbaar, is
fysiek en sociaal veilig en kent
voldoende parkeermogelijk
heden voor fietsen.

Openheid
In 2030 maken meer
Dordtenaren gebruik van
de sportparken, om te
verblijven, te sporten, elkaar
te ontmoeten of doorheen te
fietsen.

Bestuurlijke vitaliteit
In 2030 is het aantal vitale
sportverenigingen gestegen
en het aantal kwetsbare
sportverenigingen gedaald.

Duurzaamheid
In 2030 dragen sport
accommodaties bij aan 49%
CO2-reductie en zetten we in
op duurzame opwekking van
energie.

Sportparken in de Dordwijkzone
Sportpark Stadspolders

Sportpark Reeweg

Sportpark Krommedijk

Sportpark Schenkeldijk
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Sportpark Stadspolders heeft de potentie
om zich te ontwikkelen tot een plek met
combinaties van sport, onderwijs (en
leer-werkplekken) en zorg. Hierbij wordt
niet alleen gekeken naar samenwerking in
activiteiten, maar ook naar mogelijkheden
voor vestiging van instellingen op het
sportpark. De organisatiekracht van de
sportaanbieders en diversiteit versterken
elkaar op het park.

Sportpark Reeweg ontwikkelt zich tot een
groen, sportief en recreatief park met een
uitstraling voor buurt, stad en regio. Door
samenwerking tussen de sportverenigingen
onderling en met maatschappelijke
organisaties gebruiken ook wijkbewoners
in toenemende mate de verschillende
sportieve en recreatieve voorzieningen op
het park. De atletiekbaan behoudt regionale
aantrekkingskracht.

Sportpark Krommedijk ontwikkelt zich naar
een sportpark met meer diversiteit aan
sportmogelijkheden. Het sportpark wordt
ook benut voor re-integratie en jeugdzorg
trajecten waarbij sport de verbindende factor
is. Hierbij is ook de maatschappelijke rol van
FC Dordrecht belangrijk.

Sportpark Schenkeldijk ontwikkelt zich tot
een park waar (on)georganiseerde sport
hand in hand gaat met zorg, onderwijs en
openbare ruimte. De vele beschikbare ruimte
wordt geoptimaliseerd in gebruik, waarbij
functiemenging ingepast kan worden.
Schenkeldijk is en blijft een groene verbinding
tussen stad en polder, waarbij de aansluiting
met de naastgelegen woongebieden
verbeterd wordt.

Sportparken in de wijken
Sportpark Vorrinklaan

Sportpark Patersweg

Sportpark Zeehavenlaan

Sportpark Smitsweg

Sportpark Gravensingel

Sportpark Vorrinklaan koesteren
we als sportpark waar overdag
onderwijs en zorg een belangrijke
functie vervullen. Naast de
hoofdbespeler zijn meerdere
sportaanbieders actief, met
name in de sporthal. Door een
bredere sportprogrammering
op het sportpark worden meer
groepen uit de wijk gestimuleerd
om te sporten, te bewegen en te
ontmoeten.

Sportpark Patersweg gaat in de
komende jaren een centralere
rol in de wijk vervullen. Met
hoofdbespeler Sc Movado,
nabijgelegen onderwijs, een
actieve bewonersorganisatie
en tal van andere (potentiële)
maatschappelijke partners wordt
de programmering (niet alleen
sport) op het sportpark vergroot.,
Een gezonde leefstijl staat centraal.

Sportpark Zeehavenlaan ontwikkelt
zich in de komende jaren tot een
wijksportpark waar intensiever
van verschillende faciliteiten
gebruik gemaakt wordt. De
samenwerking op de “Sportlaan”
brengt verschillende doelgroepen
met elkaar in verbinding. De plek
blijft zich ontwikkelen tot een
ontmoetingsplek voor de buurt en
de wijk.

Sportpark Smitsweg heeft met
de komst van de nieuwbouwwijk
Wilgenwende een nog centralere
rol in Sterrenburg met relatief
weinig faciliteiten. Het openstellen
en delen van de faciliteiten moet
de vereniging en de buurt grote
voordelen geven. Het voetbalcomplex heeft relatief weinig fysieke
ontwikkelruimte, maar het complex
zou nog meer aantrekkingskracht
kunnen krijgen voor jong en oud uit
de directe omgeving.

Sportpark Gravensingel koesteren
we als een sportpark waar overdag
onderwijs en zorg een belangrijke
functie vervullen. Het sportpark
trekt jong en oud. Door een
bredere sportprogrammering en
samenwerking op het sportpark
worden meer groepen uit de wijk
gestimuleerd om te sporten, te
bewegen en te ontmoeten.

