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FC Dordrecht leverde eind decem-
ber plannen in voor een nieuw sta-
dion aan de Provincialeweg. ,,Die
plannen zijn te opportunistisch en
te optimistisch geweest,’’ verklaarde
wethouder Piet Sleeking gisteren.
,,De verkoop van de grond van het
huidige stadion aan de Krommedijk
was veel te rooskleurig doorgere-
kend in de plannen, die bovendien
niet haalbaar en sluitend waren. Zo
was bijvoorbeeld de infrastructuur
rond het stadion niet verwerkt en
daar hangt toch al gauw een prijs-
kaartje van anderhalf à twee mil-
joen aan. Het plan vraagt een ge-
meentelijke bijdrage van 4 tot 6 mil-

joen euro en dat is onbespreekbaar.
In de stadionplannen was ook een
bebouwing voor detailhandel van
40.000 vierkante meter opgenomen.
Dat is niet realistisch, daar zou Pro-
vinciale Staten nooit mee akkoord
zijn gegaan. Het aanvullende pro-
gramma met winkels naast het sta-
dion zou negatieve gevolgen hebben
voor andere winkelcentra,’’ aldus
Sleeking.
FC Dordrecht krijgt derhalve voor

de derde maal nul op rekest bij de
pogingen om een nieuw stadion te
realiseren. Eerder werden de plan-
nen voor een voetbaltempel op Am-
stelwijck en de locatie Oostpoort af-

geschoten. De club zal, gesteund
door de gemeente Dordrecht, op
zoek moeten naar een nieuwe loca-
tie voor een stadion zonder enige
vorm van detailhandel. ,,Alle opties
zijn daarbij voor ons open,’’ aldus se-
cretaris Gert-Jan Luiten van FC
Dordrecht, die de wegens vakantie
afwezige preses Ad Heijsman bij de
persconferentie als spreekbuis na-
mens de club verving. ,,Ook de loca-
tie langs de A16 zullen we weer be-
kijken.’’ ,,Maar de bal ligt nu eerst bij
FC Dordt,’’ voegde Sleeking toe.
De gemeente Dordrecht deed de

betaald voetbalorganisatie wel een

handreiking. Sleeking gaf aan dat
het college FC Dordrecht, dat al een
jaar onder verscherpt toezicht van
de KNVB staat vanwege de zorge-
lijke financiële situatie, onder voor-
waarden wil helpen bij het saneren
van de schulden, zoals de achter-
stand in veldhuur. ,,Op verant-
woorde wijze, zonder dat gemeen-
schapsgeld verkwanseld wordt,’’
waarschuwde Sleeking erbij. ,,Want
dat zou op grote weerstand in de
raad stuiten.’’

‘POSITIEF SIGNAAL’
De toezegging van de gemeente voor
de hulp bij de schuldsanering vatte
Luiten op als een positief signaal.
,,De toezegging van de gemeente is
een waarborging van het betaalde
voetbal in Dordrecht. Een scenario
zoals bij Haarlem, dat een nieuw
stadion wilde bouwen maar uitein-
delijk verdween uit het betaalde
voetbal, is ondenkbaar wat ons be-
treft. En geloof me, dat nieuwe sta-
dion gaat er echt komen.’’

Stadionplan afgeschoten
DORDRECHT • De komst van een nieuw stadion voor
FC Dordrecht aan de Provincialeweg is van de baan.
Het college van b en w acht de plannen van de betaald
voetbalclub financieel en planmatig onhaalbaar. Wel
zegt het college toe mee te willen zoeken naar een
nieuwe locatie en FC Dordrecht te helpen bij het sane-
ren van de bestaande schulden.

ARCO BOMGAARS

Gemeente wil schulden FC Dordrecht saneren
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Ophef om ‘Sjors
en Sjimmie van
gemeenteraad’
De Dordtse fractie WEK overweegt
stappen tegen columnist Kees Thies.
Thies noemde de twee WEK-raads-
leden in zijn column in deze krant
‘de Sjors en Sjimmie van de gemeen-
teraad’. WEK neemt aanstoot aan
die betiteling. De fractie vindt dat
Thies iemand ‘om zijn huidskleur’
beledigd heeft.
De striphelden Sjors en Sjimmie

zijn respectievelijk blank en negro-
ïde. De dames van WEK zijn ook
blank en donker.
Nancy Witsen Elias van WEK

zegt: ,,Je mag kritiek op iemand
hebben, maar niet op zijn huids-
kleur.’’ Zij overweegt een gang naar
de Raad voor de Journalistiek.
Thies zegt in een reactie dat hij

helemaal niet wilde discrimineren.
Hij vindt het onterecht dat WEK
hem in ‘die hoek probeert te drijven’.
,,Dat is zo ver gezocht.’’ De colum-
nist wijst erop dat Sjors en Sjimmie
‘gewoon twee vriendjes’ waren, op
basis van gelijkwaardigheid. Hij
vindt dat WEK zich beter op inhou-
delijke zaken kan focussen. >> P2

Piet Sleeking

‘De plannen
van FC Dordt
waren te
optimistisch’

Ruim vierhonderd Dordtse basisschoolleerlin-
gen sjouwden gistermorgen met water om zo
geld op te halen voor Aqua for All. Ze haalden
bijna 12.000 euro op, dat wordt besteed aan
het aanleggen van veilige watervoorzieningen
in Kenia. De kinderen droegen zes liter water
met zich mee, over zes kilometer.
,,Zwaar hoor. We hebben gehoord dat in ont-

wikkelingslanden mensen iedere dag zo’n eind

moeten lopen voor water,’’ zegt de 12-jarige Noa.
Zij haalde 116 euro op, het hoogste bedrag van
haar klas. ,,We willen water voor iedereen. Nu
maar hopen dat ik dit zes kilometer volhoud,’’
verzucht ze.
In het zonnetje vertrokken de jeugdige wel-

doeners vanaf DuurzaamheidscentrumWeizigt.
Ze werden daar uitgezwaaid door wethouder
Harry Wagemakers en ambassadeur van Wan-

delen voor Water: oud-judoka Mark Huizinga.
,,Er is een recordaantal kinderen in Dordrecht
op de been,’’ meldt hij trots. ,,Landelijk is vorig
jaar een miljoen euro opgehaald.’’ Huizinga on-
dersteunt ook een weeshuis in Kenia. ,,Ik ben er
meerdere keren geweest en heb ook met eigen
ogen gezien hoe de watervoorzieningen daar zijn
geregeld. Heel goed dus dat ook de Dordtse kin-
deren helpen om daar iets aan te veranderen.’’

De Dordtse basisschoolleerlingen liepen zes kilometer met ieder zes liter water. Zij haalden daarmee bijna 12.000 euro op voor watervoorzieningen in Kenia. FOTO RINIE BOON

DORDRECHT

‘Wewillen
water voor
iedereen’
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