
Eindhoven, 3 mei 2017 
 
Aan: 
Raadsfracties van de gemeente Eindhoven. 
i.a.a. de wethouder van Actieve stad, diversiteit en vergunningen de heer Wedemeijer, 
 
 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
Het heeft meer dan 85 jaar geduurd, maar voor ons als vv R.P.C, een prachtige voetbalvereniging in 
Stratum, is het niet langer mogelijk ons te schikken in de gegroeide situatie rond Genneper Parken. 
Mogelijk heeft u hierover zaterdag jl. al het een en ander gelezen in het Eindhovens Dagblad. Daar 
werd vooral ingegaan op een eventuele ruil met voetbalvereniging Tivoli, wat ons betreft overigens 
slechts één van de opties, omdat voor ons een langer verblijf op Genneper Parken ook tot de 
mogelijkheden behoort.  
Door middel van deze brief willen wij als bestuur u graag nader informeren over achtergronden en 
oplossingsrichtingen.  
 
Voetbalclub R.P.C. is in 1931 opgericht en heeft gedurende (bijna) haar hele bestaan aan de 
Aalsterweg gevoetbald. Als echte Stratumse club, met een zeer goede reputatie, heeft de vereniging 
sinds de jaren ‘80 een gestage groei doorgemaakt. Het huidige ledental is ruim boven de 900 (zowel 
mannen als vrouwen), verdeeld over 44 jeugdteams en 11 seniorenteams, waaronder een G-team 
voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en één veteranenteam. Kortom, wij 
verzorgen voetbal voor iedereen in de leeftijd van 4 t/m 50+, en vervullen daarmee een belangrijke 
functie, zowel sociaal gebied als op het gebied van gezondheid. Daarnaast is er een lange wachtlijst 
van vooral jonge kinderen (circa 150), die er nadrukkelijk voor kiezen om bij R.P.C. te willen 
voetballen.  
R.P.C. is in alle opzichten een gezonde vereniging. De financiële huishouding is al jaren op orde, 
hetgeen o.a tot uitdrukking komt in het feit dat wij onze betalingsverplichtingen zonder problemen 
nakomen. Daarnaast beschikken we over een groot aantal vrijwilligers, clubscheidsrechters en 
sympathisanten. Helaas kan niet ontkend worden dat ook voor onze vereniging het vinden en 
binden van vrijwilligers een toenemende zorg is. Een maatschappelijk verschijnsel dat ook R.P.C. 
niet ongemoeid laat. 
 
De laatste jaren merken wij dat het als bestuur steeds lastiger wordt om onze missie; “condities te 
creëren, zodat nu en ook in de toekomst jongens en meisjes, mannen en vrouwen hun geliefde 
sport, voetbal, bij RPC kunnen bedrijven in een veilige omgeving waarin normen en waarden 
met elkaar zijn afgestemd”,  in te vullen. 
Hoewel daar uiteenlopende redenen aan ten grondslag liggen, zijn deze wel samen te vatten in een 
korte zin; geen (re)actie  door de gemeente!  
Zonder te ver in de geschiedenis terug te willen gaan, willen wij graag 3 onderwerpen benoemen die 
hiermee te maken hebben: 

- De komst van de HOV-lijn in combinatie met een parkeergarage (P&R) 
- De bouw van het hockeystadion van Oranje Rood. 
- Het open sportparkenbeleid van de gemeente Eindhoven. 

 
HOV-lijn: 
De komst van de HOV-lijn heeft voor onze vereniging een behoorlijke impact gehad. Van de ene op 
de andere dag is het trainingsveld aan de Aalsterweg een stuk ingekort en een intrapstrook naast 



het kunstgrasveld geasfalteerd.  Begrijpelijk voor deze busbaan, maar voor een vereniging met toch 
al een te kort aan (trainings)velden een behoorlijke aderlating. Ook ons hoofdveld moest worden 
verlegd, waardoor er aan de Aalsterwegzijde eigenlijk geen plaats meer is voor publiek. En dan laten 
wij in dit overzicht nog alle overlast en schade die deze operatie met zich heeft meegebracht buiten 
beschouwing. Overlast en schade die RPC zelf heeft gedragen en moeten oplossen. 
Op dit moment zijn we in afwachting van een uitspraak van het College van B&W dan wel uw Raad, 
over de bouw van een parkeergarage op de plek waar nu het hoofdveld van R.P.C. ligt. Dit bepaalt 
voor een niet onbelangrijk deel of R.P.C. kan blijven zitten waar ze zit, of moet verhuizen. Al jaren 
wordt aangegeven dat er een haalbaarheidsstudie komt, dan weer dat die er al is, om vervolgens er 
toch weer niet te zijn. In november 2016, hebben we hierover met wethouder Wedemeijer 
gesproken, waarbij wij ons realiseren dat het P&R-dossier niet tot zijn portefeuille behoort. De 
impact van het uitblijven van duidelijkheid hierover is voor een vereniging als de onze 
verstrekkend. Niet in de laatste plaats, omdat noodzakelijke investeringen, hangende de 
besluitvorming, uitblijven. Met name het aantal kleedkamers is al jaren niet meer toereikend om ons 
groeiend aantal leden en gasten volgens huidige hygiënische voorwaarden om te laten kleden.  
 
Hockeystadion Oranje Rood: 
Bij de opening van het nieuwe hockeystadion hebben wij als bestuur van R.P.C. Oranje Rood van 
harte gefeliciteerd met deze mooie aanwinst. Het is onze buren, mede vanuit de warme relatie die 
wij met elkaar onderhouden, meer dan gegund.  
Helaas moeten wij constateren dat in dit geval de gemeente niet of nauwelijks rekening heeft 
gehouden met de belangen van R.P.C., omdat wij opnieuw schaarse ruimte hebben moeten 
inleveren. Zo is een van de velden van R.P.C. verlegd (het zogenaamde veld 2 naast Motel v.d. Valk), 
waardoor een grote strook gras, dat gebruikt werd voor training en warming up, verdween. 
Daarnaast werd ook het veldje dat gelegen is naast de kleedkamers i.v.m. de bevoorrading van 
Oranje Rood ingekort. Behoudens het (ingekorte) trainingsveld is er voor R.P.C. dus nergens meer 
ruimte om voor aanvang van een wedstrijd een fatsoenlijke warming-up te houden. Dat terwijl wij 
op reguliere zaterdagen ongeveer 25 tot 30 voetbalwedstrijden op ons terrein plaats vinden. Dat 
houdt in dat er op zaterdagen bij ons ook zo’n 700 mensen sporten op een functioneel steeds kleiner 
wordend oppervlak. 
 
Open sportparkenbeleid: 
Voor Genneper Parken geldt, zoals wij hebben begrepen, een open structuur. Daar kunnen we als 
R.P.C. van alles van vinden, maar dat is nu eenmaal een gegeven. Wat ons als bestuur echter 
bevreemdt, is dat deze lijn niet consequent wordt doorgevoerd, zie o.a. het tennispark. Daarnaast is 
tijdens de laatste vakantie ook het C.O.V.S.-terrein met hoge hekken afgesloten. Op zich juichen we 
dit toe, omdat het een einde maakt aan het bespelen van dit veld gedurende de periode van 
afgelastingen, winterstop en zomerherstel door voorbijgangers en recreanten, hetgeen de 
veldkwaliteit ten goede komt. Dat neemt niet weg dat elke verklaring hiervoor ontbreekt. 
Bijkomend effect is helaas dat er na plaatsing van de hekken om het C.O.V.S.-veld, onmiddellijk 
verschuivingsproblematiek is opgetreden naar de overige drie velden waar R.P.C. gebruik van 
maakt, waaronder het hoofdveld. Derden maken daar nu ongevraagd gebruik van. 
Daarnaast vinden er met regelmaat zeer vervelende confrontaties plaats, wanneer wij als vereniging 
gebruik willen maken van ‘onze’ velden voor trainingen of wedstrijden. Ook de overlast door de 
enorme hoeveelheden zwerfvuil en het grote aantal vernielingen aan doelen, veld, dug-outs en 
netten heeft inmiddels immense proporties aangenomen. 
 
 
 
 



Wat beogen wij als bestuur met deze brief?  
Duidelijkheid! 
Beetje bij beetje worden wij als vereniging van onze huidige locatie weggedrukt. Plannen 
overkomen ons zonder dat we op enige wijze bij betrokken worden. Daarom willen wij als bestuur 
nu eindelijk eens van de gemeente horen wat zij met onze mooie club van plan is en van u als Raad, 
u als vertegenwoordiger van veel van onze leden,  verwachten we alle mogelijke steun. Net zo lang 
wachten tot dat de mensen binnen de club het opgeven en het probleem zich op die manier vanzelf 
oplost, is voor ons geen optie. We hebben niets aan rapporten die nog even in de la blijven liggen, 
sportvisies die na jaren polderen op korte termijn geen enkel soelaas zullen bieden (waaraan we 
overigens serieus aan mee zullen blijven werken) of de bereidheid om ons tegemoet te komen in het 
ongemak dat wij ondervinden van allerlei schade op en rond de velden (waarvoor overigens wel 
onze dank).  
R.P.C. is een gezonde club en dat willen wij als bestuur zo houden. Een club waar het leuk is en blijft 
om te voetballen. Daarom verwachten wij dat de Raad druk uitoefent op de wethouders om 
onderhand eens klare wijn te schenken, zodat wij onze leden de broodnodige duidelijkheid kunnen 
bieden, waar men al jaren om vraagt. 
Als R.P.C. gaan we niet met de handen over elkaar zitten. Dat hebben we nooit gedaan. Wij zijn van 
mening dat er twee serieuze opties zijn die bij zullen dragen aan de continuïteit van onze 
vereniging.  
Zelf zien we een langer verblijf van R.P.C. op Genneper Parken, die dan wel met de ambtelijke 
organisatie en Oranje Rood verder zou moeten worden uitgezocht, als reële optie. R.P.C als cluster 
voetbal aan de noordoostzijde (zijde stadion FC Eindhoven) van Genneper Parken.  
Daarnaast zijn wij bereid om, samen met de gemeente Eindhoven, te onderzoeken of en zo ja onder 
welke voorwaarden een verhuizing naar Sportpark de Heihoef tot de mogelijkheden behoort.  Wij 
realiseren ons echter dat daar op dit moment een andere vereniging haar thuisbasis heeft. Dat laat 
echter onverlet dat het voor R.P.C. mogelijk is om op die locatie niet alleen het fundament van de 
vereniging en het spelplezier van al die honderden leden te verhogen, maar het biedt ook een 
unieke kans om de voetbalparticipatie in Eindhoven verder uit te bouwen. 
 
Als bestuur willen we dat nu serieus gewerkt wordt aan een passende oplossing voor de nijpende 
situatie waarin R.P.C. verkeert.  In dat opzicht zijn we blij met de uitnodiging die wij deze week 
kregen voor nader ambtelijk overleg in week 19.  
Afwachten is voor ons als bestuur, en naar ik hoop ook voor u als Raad, geen optie meer. Na ruim 8 
jaar praten zonder overleg en engelengeduld, willen we dat het gemeentebestuur ons serieus gaat 
nemen en ons steun biedt bij het vervullen van onze maatschappelijke opdracht. Uiteraard 
verwachten we van u als Raad daarbij alle mogelijke ondersteuning. Helaas hebben wij de sleutel 
niet in handen, maar de gemeente wel.  
Graag zouden wij u, leden van de Raad, in een persoonlijk gesprek nader willen informeren. Mocht u 
daartoe de bereid zijn, dan nodigen wij u van harte uit op om op zaterdag 20 mei, omstreeks 10.30 
uur op de velden van R.P.C. aan de Aalsterweg, dit gesprek met ons aan te gaan. Dat is tevens een 
mooie gelegenheid om meer dan honderdvijftig jeugdige voetballertjes van R.P.C aan het werk te 
zien. 
Een bericht van uw aanwezigheid wordt gewaardeerd (jac@rpceindhoven.nl). 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van vv R.P.C. 
 
Jac J. Rooijmans 
voorzitter 
 


