Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht

Datum
12 december 2013

Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor:
besluitvorming
zienswijze ex art. 160, lid 2 van de Gemeentewet
kennisname
Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
bijlage
ja
Fatale termijn
nee

Bijlagen
1

Ons kenmerk
Zaaknr. 1087145

B&W besluit
10 december 2013

Portefeuillehouder
J.A. Lavooi

Ruimte en Groen
Onderwerp

Haalbaarheidsstudie Recreatief Knooppunt Sliedrecht

Wat wordt gevraagd

Voor de gemeenteraadsverkiezingen een informatieve bijeenkomst te
beleggen en in deze bijeenkomst kennis te nemen van de resultaten
van het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een
Recreatief Knooppunt, in combinatie met de herontwikkeling van de
voetbalvelden van sportpark De Lockhorst tot bedrijventerrein.

Toelichting

In uw vergadering van 25 september 2012 is een krediet beschikbaar

gesteld voor het uitvoeren van dit haalbaarheidsonderzoek.
Alvorens er stappen worden gezet voor een eventueel vervolg wordt u
eerst geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Tijdens de
informatieve bijeenkomst zal een presentatie worden gegeven over de
resultaten van het onderzoek.
Bijgaande stukken

1. B&W adviesnota met het onderwerp Resultaten Haalbaarheidsstudie Recreatief Knooppunt Sliedrecht d.d. 30 november 2013.
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Recreatief Knooppunt Sliedrecht haalbaar
Op 10 december 2013 heeft het College van burgemeester en wethouders
van Sliedrecht besloten om het haalbaarheidsonderzoek voor een Recreatief
Knooppunt in Sliedrecht aan de gemeenteraad te presenteren.
Het afgelopen jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
om in het gebied te noorden van de Betuwelijn, tussen de provinciale weg en
de Tolsteeg, een Recreatief Knooppunt te realiseren. Dat blijkt haalbaar als
de gemeente zelf een deel van het gebied ontwikkelt en de rest overlaat aan
de initiatieven van private partijen.
Wethouder Lavooi is blij met de uitkomst van het onderzoek, omdat het mogelijk
lijkt om in dit gebied de “achtertuin” van Sliedrecht te realiseren. In het deel dat
de gemeente zelf onder handen kan nemen, kan in ieder geval een nieuw sportcomplex voor voetbalvereniging Sliedrecht komen, met een goede parkeervoorziening. En er komt een vijver die als waterberging dient. Daarnaast wordt gedacht aan de aanleg van wandel- en ruiterpaden en er is ruimte voor particulieren
met ideeën, zoals kleinschalige horeca, een visvijver, een minicamping of andere
recreatieve voorzieningen die in het landelijke gebied passen. Ook wordt er geinvesteerd in veilige fietsverbindingen, zowel vanuit het dorp als naar de Alblasserwaard.
Financieel haalbaar
De plannen zijn financieel haalbaar door de huidige voetbalvelden van het sportcomplex De Lockhorst als bedrijventerrein te ontwikkelen. Deze locatie is ook in
regionaal verband aangewezen als bedrijventerrein dat nodig is om ook vanaf
2016 gedurende 10 jaar te kunnen voldoen aan de vraag. Aan deze herontwikkeling houdt de gemeente geld over dat, als het aan het college ligt, wordt geïnvesteerd in een recreatiegebied voor de bewoners van Sliedrecht en de regio. Wat de
gemeenteraad van de plannen vindt, wordt begin volgend jaar duidelijk. Voordat
er stappen worden gezet voor een eventueel vervolg wordt de gemeenteraad eerst
geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek in een informatieve bijeenkomst.
Nieuwe velden voor vv Sliedrecht
Het bestuur van de voetbalvereniging is blij met de ontwikkelingen. De gebouwen op het huidige complex zijn nodig aan een opknapbeurt toe en ook de velden moeten over enige tijd gerenoveerd worden. “Zo worden twee vliegen in één
klap gevangen. Omdat deze ontwikkeling eraan zat te komen, hebben we gewacht met het opknappen van onze kleedruimtes” aldus Kees Verhoef, de nieuwe
voorzitter van vv Sliedrecht.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie,
Monique Boer, telefoon (0184) 495 929 of Annelies van den Dool, telefoon
(0184) 495 880.

