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Met elkaar en voor elkaar. 

Voor velen misschien een nietszeggende zin. 

Voor de leden van SKC Merwede/Multiplaat een zin met betekenis, diepgang én emotie. 

Ons clubhuis wat we na een brand met elkaar hebben opgebouwd voor elkaar. 

Een recent, met elkaar én de gemeenschap, duurzaam gerenoveerde accommodatie die 

ons, omdat iedereen daar op zijn of haar eigen wijze een steentje aan heeft bijgedragen, 

verbindt. Ook dit doen we voor elkaar. 

 

Ons korfbalspel waar je als individu niets bereikt maar door met elkaar te spelen, en soms 

ten dienste van elkaar, de beste resultaten kan behalen. 

Onze club waar je met elkaar een vereniging vormt. Soms draag je iets meer bij voor elkaar 

en soms iets minder. 

Een vereniging die binnen Sliedrecht iets kan én wil betekenen voor de gemeenschap door 

de unieke centrale ligging. Hierdoor zijn er veel activiteiten mogelijk naast het korfbal zoals 

schoolsporten, koningsspelen, schooltoernooien, fiets- en scootmobiel trainingen enz.  

Door de centrale ligging kunnen we omliggende bewoners onder andere uit de Hof van 

Sliedrecht en Sleijeborgh betrekken bij onze vereniging. Vanuit de appartementen kunnen 

ze ons goed zien. Maar het blijft niet alleen bij visueel vertier. We betrekken ze ook actief 

door ze uit te nodigen bij bijzondere of wekelijkse activiteiten.  

We hebben veel ogen die onze accommodatie tijdens onbemande uren in de gaten houden 

en ons waarschuwen bij (dreigende) problemen. 

Hoe mooi is deze synergie. Volgens mij een voorbeeld van ‘de bedoeling’ in de huidige en 

toekomstige maatschappij. 

Van synergie was ook sprake bij de aanleg van een deel van het warmtenet. Er zouden door 

HVC-aanleg 10 parkeerplaatsen bij onze accommodatie verloren gaan. Hetgeen tot veel 

protesten én potentiële bezwaren van onze buren/ondernemers leidden. 

Door als vereniging met de gemeente te praten zijn we tot een oplossing gekomen. Door 

een deel van ons terrein af te staan ten gunste van 10 parkeerplaatsen is ondanks de komst 

van HVC het aantal parkeerplaatsen gelijk gebleven. Dit getuigt van een goede 

samenwerking waarbij we hebben laten zien mee te willen denken. 

Laat dit voorbeeld ook een pleidooi zijn voor een concreter uitgewerkt participatieplan voor 

deze nóg grotere en ingrijpendere opgave.  

Niet ‘du moment’ wanneer de ambities concreter worden tot acties overgaan. 

Niet 4 dagen tevoren een uitnodiging sturen voor een inloopavond. 

Laten we met elkaar vooraf de ambities vaststellen; waarbij de verbindingsweg een ambitie 



is die ik goed begrijp.  

Ik hoop echter dat u allen begrijpt dat onze ambitie is dat SKC Merwede/Multiplaat haar 

huidige plaats midden in de samenleving wilt behouden. 

 

Wanneer we deze beide ambities nu eens vooraf vastleggen met een concreet 

participatieplan en daarmee niet ‘du moment’ iets aan het toeval overlaten. 

Pas dan ben ik ervan overtuigt dat we net als bij de vorige uitdaging ‘met elkaar en voor 

elkaar’ de juiste dingen kunnen doen! 

Dit pleidooi wil ik u meegeven, ik wens u veel wijsheid toe vanavond maar vooral ook in het 

vervolgproces. 

 

Adri Lugthart 

Voorzitter SKC Merwede/Multiplaat 


