
Aan de Raadsgriffie gemeente Dordrecht  

Per email verzonden op 8 december 2022  

  

Dordrecht, 8 december 2022  

  

Betreft: Spoedvragen inzake Winteropvang daklozen op het Fortius 

Sportterrein  

  

Geachte dames en heren,  

  

Via de media zijn wij verrast door navolgend nieuwsartikel:  

https://www.ad.nl/dordrecht/winteropvang-daklozen-verkast-naar-sportpark-
reewegeen-warme-slaapplek-met-bed-bad-en-brood~a880c044/  
  

Als maatschappelijk betrokken sportvereniging zijn wij zonder meer welwillend 

ten aanzien van het zoeken naar oplossingen voor deze problematiek. Echter 

dat wij als directe belanghebbende niet voorafgaand gekend zijn in dit besluit, 

vinden wij onbegrijpelijk en bijzonder teleurstellend.  

  

De opvang van dak- en thuislozen gaat vanwege de gekozen locatie feitelijk 

plaatsvinden op het sportterrein van Fortius. Daarmee is er nu voor langere 

periode een tijdelijke woonfunctie gecreeerd die ons als vereniging en 

verantwoordelijk voor de accomodatie en het dagelijkse gebruik ervan door 

ruim 1700 leden, zeer grote zorgen baart. Er is immers geen enkele 

praktische mogelijkheid om onbevoegde toegang en gebruik van het 

sportterrein en daarmee het risico van overlast en schade te voorkomen. Dit 

met name op tijden waarop het sporterrein volledig verlaten is vanwege 

sluitingstijden van de vereniging.   

  

Onze dringende vragen zijn vooralsnog de volgende:  

  

• Waarom is onze vereniging niet gekend in dit besluit?  

• Op welke wijze gaat worden voorzien in extra beveiliging en 

toezicht?  

• Op welke wijze kan overlast en schade worden gemeld en hoe 

wordt onze vereniging hierin acuut (24/7) ondersteund?  

• Worden er voor ingebruikname van het gebouw ten minste fysieke 

voorzieningen getroffen om de huidige onbelemmerde toegang tot 

het sportveld van toekomstige bewoners te voorkomen?  

• Aanvaardt de gemeente alle onverhoopte schade voortkomend uit 

het toewijzen van een tijdelijke woonfunctie op ons (volgens ons 

hiervoor ongeschikt) sportterrein inclusief andere nadelige 

gevolgen voor onze vereniging?  



  

Als bestuur verwachten wij veel meer vragen, zorgen en bezwaren vanuit 

onze leden, welke wij onverwijld met u zullen delen.  

  

Wij vernemen gezien de urgentie graag per omgaande duidelijke antwoorden.  

  

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,  

  

Charley Smink  

Bestuursvoorzitter Fortius Drechtsteden  

 

  

  

  

  


