
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Sportraad, 
 
Al jaren zijn wij, het bestuur van ASC SDW, in overleg met de Gemeente Amsterdam over de 
herontwikkeling van Sportpark Spieringhorn. Dat gebeurt in wisselende samenstellingen. We hebben 
gesproken met verschillende ambtelijke werkgroepen, in verschillende gemeentelijke procedures. 
Waar we niet mee hebben gesproken is de Amsterdamse politiek. Terugkijkend op dit proces en 
vooruitkijkend naar de komende jaren, dan kan het gehele proces vanuit ons standpunt het beste 
worden beschreven als een ‘ongelijke verhouding’.  We zijn een ‘vinkje’ in de procedures dat gezet 
moet worden. Dat lichten we graag toe. 
 
Tempo 
De Gemeente Amsterdam bepaalt het tempo van het proces. Als vereniging hebben wij daar 
nauwelijks invloed op. Gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat wij al jaren in een sterk verouderd 
clubgebouw zitten, waarin niet meer kan worden geïnvesteerd vanwege de onzekerheid. Daardoor 
hebben wij de afgelopen jaren allerlei kosten voor de kiezen gekregen, zoals kapotte 
verwarmingsinstallatie, kapot leidingwerk en stormschade aan het te weinig onderhouden dak. Het 
is slecht voor de sfeer in de vereniging om constant in een oude bende te zitten en de 
energierekening was als gevolg van de slechte isolatie de afgelopen jaren al 20% van onze begroting, 
nog voor de stijging van de energiekosten.  
 
Onderwerpen 
De Gemeente Amsterdam bepaalt ook de onderwerpen waarover gesproken wordt. Als wij deze 
problemen aansnijden in de gesprekken met de gemeente dan is het antwoord ‘daar gaan wij niet 
over’. We komen dus gewoon niet in gesprek. We moeten wachten tot de gemeente zo ver is. 
Hetzelfde geldt voor andere onderwerpen als de groei van onze vereniging, de veiligheid van het 
park, etc. ‘Daar gaan wij niet over’. Terwijl ze allemaal direct of indirect gelinkt zijn aan de 
procedures rondom de herontwikkeling van Spieringhorn. 
 
Belangenbehartiger binnen de Gemeente 
In onze optiek zou de Gemeente moeten zorgen voor een team binnen de Gemeente Amsterdam, 
dat aan de kant van de verenigingen staat. Een team dat pro-actief de belangen van de verenigingen 
behartigt.  Onze vereniging (en bijna alle sportverenigingen) wordt gerund door vrijwilligers. Wij zijn 
geen experts op het gebied van ruimtelijke ordening, gemeentelijke procedures, etc etc. Wij zijn 
volledig afhankelijk van de structuur en de context die de gemeente ons geeft. Terwijl er in feite 
vaak tegengestelde belangen zijn. Het belang van de gemeente is om zo snel mogelijk tot 
besluitvorming te komen, het belang van de vereniging is om zo goed mogelijk de belangen van de 
sporters te behartigen. Graag zouden we hier ook over in overleg gaan met de politiek in 
Amsterdam. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Age Bol en Rene Kamerling 
Bestuur ASC SDW 
 


