Gemeente Papendrecht
College van burgemeester en wethouders
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Papendrecht, 13 juli 2020
Onderwerp: voornemen aanleg tweede kunstgras voetbalveld

Geachte heren Moerkerke en Paans,
Als zeer bezorgd lid, vrijwilliger en bestuurder van VVP stuur ik u deze open brief met als onderwerp
kunstgras.
Tegenwoordig heeft bijna iedere voetbalclub een kunstgrasveld. Nu vv Alblasserdam ook de
beschikking krijgt over een kunstgrasveld, is VV Papendrecht zowat de enige club in de hele regio die
dat niet kan zeggen.
Vandaar dat er al een paar jaar de wens vanuit de club naar de gemeente wordt uitgedragen om ook
op het Slobbengors een kunstgrasveld aan te leggen. Helaas heeft VV Papendrecht meerdere keren
vanuit de gemeente moeten vernemen dat er geen budgettaire mogelijkheden zijn. Laat staan dat de
eigenlijke wens om een gehele nieuwe breed gedragen sportaccommodatie, voor meerdere sporten
zoals o.a. de handbal, bewaarheid kan worden.
Terug naar het kunstgras. Het Slobbengors wordt al jaren geteisterd door de zeer slechte staat van de
velden. Ook de twee X-grass velden hebben, o.a. door slecht onderhoud onder verantwoordelijkheid
van de gemeente, de club geen enkel voordeel kunnen bieden. Bij de kleinste regenbui worden de
wedstrijden, maar ook vele trainingen, afgelast zonder dat er een aanvaardbaar alternatief tot de
beschikking is. Zelfs voor onze selectieteams inclusief ons eerste. Die hebben dus al wedstrijden in de
1ste klasse moeten spelen zonder dat ze die week daarvoor hebben kunnen trainen! Op zich wel
uniek.
Mede door de slechte velden en het ontbreken van aanvaardbare alternatieven die aan de leden
geboden kunnen worden, is het ledenaantal, vooral onder de jeugd, flink gekrompen. Veel jeugd,
waaronder veel talentvolle selectiespelertjes, is neergestreken bij andere clubs. Vooral vv
Drechtstreek heeft de laatste jaren vele jeugdleden van VV Papendrecht overgenomen. (Dit is geen
verwijt maar een constatering.) vv Drechtstreek heeft namelijk wel al ruim 10 jaar de beschikking over
een kunstgrasveld. Daar kan dus altijd getraind worden. Al een decennium.
Nu in deze coronatijd wordt weer helemaal schrijnend duidelijk hoe de verhoudingen in het dorp
liggen. Daar waar ze in de Oostpolder lekker heel de zomer door kunnen trainen met al hun teams, is
het op het Slobbengors angstvallig stil. Daar kan en mag door groot onderhoud van alle velden NIET
gevoetbald worden. Dus alle jeugd van Drechtstreek traint tot ver in juli door, bij Papendrecht was het
na 1 juni klaar.
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Als één van jullie kinderen op voetbal zou willen waarvoor jullie contributie voor betaald moet worden,
welke club zouden jullie dan gezien de mogelijkheden kiezen? Want deze voetballoze periodes heeft
VV Papendrecht niet alleen deze zomer, die hebben ze ieder jaar ook in de winter.
Naast het voetbal en de bijbehorende contributie, is er nog een belangrijk onderdeel binnen een
voetbalclub: de kantine. Qua sociale ontmoetingsplaats en uiteraard qua inkomsten. Zonder voetbal,
geen kantine inkomsten. Vanaf maart tot 1 juli geen inkomsten, na 1 juli geen voetbal dus ook bijna
geen..... vul maar in.
Ik rijd voor mijn werk het hele land door en overal zie ik vrolijk voetballende jeugd op de
sportcomplexen. Overal op voornamelijk kunstgras. De kinderen voetballen en de wachtende ouders
zitten op de terrassen bij de kantine. Dat is in heel voetballend Nederland het geval. Typerend is
daarom ook de verbaasde reactie van mensen van andere clubs die ik vaak krijg als ik over VV
Papendrecht, vergeet niet dat onze club echt een begrip is binnen het amateurvoetbal, vertel "Hebben
jullie geen kunstgras? Wow, dat hoor je niet veel meer..."
De ongelijkheid van het al dan niet ter beschikking hebben van een kunstgrasveld tussen de beide
Papendrechtse voetbalclubs, is een gegeven waar VV Papendrecht al vele jaren mee moet leven,
coronatijd of niet. In 2019 heeft gemeente Papendrecht het bestaande kunstgras bij Drechtstreek
vervangen. Naar wat ik me heb laten vertellen, een forse investering van ruim € 200.000 is geweest.
VV Papendrecht kreeg in die periode van de gemeente te horen dat er verder geen budget bij de
gemeente beschikbaar is.
Tot eind vorige week. Totdat in de laatste raadsvergadering ineens duidelijk werd dat het college
voornemens is om het lieve sommetje van € 535.000 beschikbaar te stellen voor een nieuw
kunstgrasveld! Goed nieuws zou je zeggen? Bij VV Papendrecht dan? Nee, een tweede
kunstgrasveld bij de blauwwitte buren. Ik kan er echt niet bij, hoe is dit in vredesnaam mogelijk?
Ik heb gehoord dat dit voornemen bestaat omdat het wetra-veld daar wat modderig is (net zoals ALLE
velden op het Slobbengors trouwens, maar dat terzijde) en omdat vv Drechtstreek zo gegroeid is in
leden... Die groei is niet zo gek want bijzonder veel van hun leden hebben een VV Papendrecht
verleden. Die hebben ooit eerder de overstap hebben gemaakt. Er is zelfs een ledenstop bij
Drechtstreek, behalve dan voor spelers uit de vv Papendrecht- selecties, die zijn altijd welkom. Dat
dan weer wel. En om die overstapstroom te stimuleren èn omdat de pupillen daar vieze knietjes
krijgen als ze vallen op het blijkbaar af en toe wat modderige wetra-veld, krijgt Drechtstreek een
tweede veld van jullie. En kan jullie andere, prachtige roemruchte 100 jarige club op het Slobbengors,
letterlijk barsten. Barsten!
De club die op verzoek over het algemeen wèl statushouders opneemt, de club met een inmiddels
zeer divers ledenbestand met alle bijbehorende problematiek die daarbij komt kijken, de club die veel
in meidenvoetbal investeert en de club die recentelijk ook een prachtig G-team heeft opgebouwd. De
club met de Westfalia Voetbaldagen waar kinderen via de voedselbank gratis aan kunnen deelnemen.
De club die op het Slobbengors ook nog eens een veld plus een complete trainingsstrook heeft
moeten inleveren voor het project "Hoofdkantoor Fokker". De club die vorig jaar met bijna alleen maar
zelf opgeleide jongens promoveerde naar de 1ste klasse en daarmee aan pure promotie voor
gemeente Papendrecht heeft gezorgd!
Juist die club mag het blijkbaar maar lekker verder uitzoeken van gemeente Papendrecht en haar
college. Geen budget. Jammer joh, zoek het zelf maar uit!
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Maar in twee jaar tijd wel ruim € 750.000 naar de 'concurrent'. Er zal vast een hele mooie berekening
aan ten grondslag liggen maar telt die berekening niet voor onze leden? Wat een beschamende
scheve verhouding is dat. Ik kreeg het dit weekend niet aan de mensen, ook die niet geïnteresseerd
zijn in voetbal, uitgelegd.
Deze voorgenomen beslissing van het college roept bij mij, en bij velen met mij, diverse vragen op.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Hoe is deze beslissing tot stand gekomen?
Zijn alle belangen van alle partijen goed afgewogen?
Heeft de kunstgraswens VV Papendrecht hier überhaupt wel een rol in gespeeld?
Waarom is VV Papendrecht niet netjes door het college geïnformeerd en moet het bestuur nu
deze informatie uit een raadsvergadering halen? Er is contact genoeg toch zou je zeggen?
Heeft de gemeente wel eens nagedacht wat ze de jeugd woonachtig in de oudere wijken in de
buurt van het Slobbengors biedt?
(Het enige Cruyff court ligt in een luxe nieuwbouwwijk in .... juist ja, ook al de Oostpolder.)
Waarom combineert de gemeente het kunstgras niet aan maatschappelijke projecten?
Bijvoorbeeld op één van de mooiste plekken van ons dorp, het Slobbengors?
Wat is jullie voetbal- of sportvisie op de lange termijn? Is die er eigenlijk wel?
Wat wil de gemeente eigenlijk met het Slobbengors?
(Veel gehoord: "ze willen van ons af.) Als dat het geval is, zeg dat dan. Spreekt dat dan uit!
Als jullie bijvoorbeeld maar één voetbalclub in het dorp willen, geef dat dan aan. Nu wordt die
indruk gewekt. Begrijpt u dat?
Een fusie is binnen een paar jaartjes zo georganiseerd. Papendrecht United of zo.
Of hebben jullie daar andere ideeën over?
Alle ballen op de ene club, dan verdwijnt die andere van zelf? En dan kan de gemeente haar
handen in onschuld wassen?
Snapt u dat deze laatste gedachte bij mensen opkomt?
En zo ja, wat vinden jullie daar dan van en wat gaan jullie daar tegen doen?

De huidige ontwikkelingen zijn veel leden bij VV Papendrecht een doorn in het oog. Daarom kan ik
deze quote van een prominent lid van VV Papendrecht jullie niet onthouden:
Zware tijden met die corona. De blauwwitten krijgen een tweede kunstgrasveld van de gemeente. Het
enige dat wij van ze krijgen is een dwangbevel voor het dak van de tribune.
Dat, beste mensen van het college van gemeente Papendrecht, dat is het sentiment dat door dit
beleid leeft bij de mensen die VV Papendrecht een warm hart toedragen. “We huren klote velden
(pardon) van de gemeente en daar zet de gemeente dan een duur nutteloos hek omheen. Waar de
bal onderdoor rolt als je naast schiet. Gelukkig kan je die dan wel halen als je omloopt via de
achterkant van het park want daar is het hek niet goed afgesloten. We tellen niet meer mee.” Zo wordt
er gedacht!
De coronacrisis. Mede door de stilte op ons sportpark is er een grote groep vrijwilligers begonnen met
het opknappen van de kantine. En dan merk je direct weer hoe mooi onze club is. Het was de
bedoeling dat, zonder dat het de club geld zou kosten, her en der wat te gaan verven. Dit voornemen
is enigszins uit de hand gelopen en is geëindigd in een complete metamorfose van de hele kantine
inclusief het gehele interieur. Dit werkt zo aanstekelijk dat andere vrijwilligers, ook geheel zonder
kosten voor de club, ook de bestuurskamer en de commissiekamer aan het opknappen zijn. Een
voorbeeld hoe onze club nog leeft. Ik hoop dat al dit liefdevolle vrijwilligerswerk dadelijk niet voor niets
is geweest. Want zonder een kunstgrasveld op het Slobbengors, is de club ten dode opgeschreven.
Echt waar. Ik hoop oprecht dat ik het mis heb.
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Dus beste Aart-Jan en beste Pieter: help de Slobbengorsclub, doe er iets aan en zorg er voor dat de
jeugd rondom het centrum van het dorp ook de faciliteiten krijgt die het verdient! Jullie zeggen toch
altijd dat jullie zo bij de jeugd betrokken zijn? Laat dat dan in daden zien dat dit voor alle jeugd in
Papendrecht geldt, ook voor de jeugd woonachtig in de oudere wijken.
Onze leden betalen contributie om te voetballen. De leden van Drechtstreek ook. Leggen jullie maar
eens aan onze leden uit waarom ze door gemeente Papendrecht minder serieus worden genomen.
Omdat ze door gemeentebeleid minder waar voor hun geld (kunnen) krijgen. Ik kan het niet uitleggen,
naar ik aanneem jullie wel.
Tot slot wil ik benadrukken dat ik weliswaar voor VV Papendrecht ben maar niet tegen vv
Drechtstreek. In tegendeel zelfs, ik heb er vele vrienden en ik kom er graag. Maar een 2-0 achterstand
qua kunstgras is ronduit oneerlijk en heeft op zeker ook grote sociale gevolgen binnen het dorp.
Daarom is een 1-1 of desnoods 2-1 natuurlijk veel eerlijker, met ook een kunstgrasveld kan ook VV
Papendrecht ook weer makkelijker meer jeugd aan zich binden. En het jeugdvoetbal weer naar een
hoger niveau tillen. Want zonder jeugd, geen toekomst. Zeker niet voor een eerste elftal met alleen
maar zelf opgeleide spelers.
Afsluitend: VV Papendrecht heeft als slogan “Een club met historie en toekomst”. Ik wil voorkomen dat
mijn cluppie door onnavolgbare gemeentelijke beslissingen alleen maar een club wordt met een mooie
100 jarige historie. Zonder toekomst, want daar gaat het nu naar toe. Beste Aart-Jan, beste Pieter en
beste andere leden van het college van B & W: laat het niet zo ver komen en laat VV Papendrecht
alsjeblieft niet in kou staan. Ik wens jullie veel wijsheid toe en hoop op een positieve kentering!
Jullie reactie zie ik dan ook met veel belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Erwin Schuil
Dokter Rietveldplein 18
3353 SJ Papendrecht
E: e.schuil8@upcmail.nl
T: 06-18170757

PS
Deze open brief schrijf ik puur op persoonlijke titel en niet als bestuurslid van VV Papendrecht. Een
kopie van deze brief stuur ik naar alle politieke partijen in Papendrecht zodat alle argumenten en
sentimenten bij iedereen binnen de gemeenteraad bekend zijn.
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