
Verslag mogelijkheden Arkendonk gemeente Oosterhout en Rodney’s gym 

Eind 2019 heeft Rodney ’s Gym zich gevestigd in de voormalige bibliotheek te Arkendonk. Deze 

opvulling van het leegstaande gemeentelijk vastgoed wordt verhuurd aan Rodney van Oossanen. Het 

hoofddoel is om kickboks-lessen te geven aan jongeren en ouderen en in de wijk. Na een 

metamorfose van formaat werd een droom werkelijkheid. 

Het aantal leden (+/-200) bestaande uit jongens, meisjes, dames en heren zijn op alle niveau ’s 

welkom bij deze sportschool. Recreatieve sporters, wedstrijdvechters en ook jongeren die een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ongeveer 80 % van de huidige leden zijn jonger dan 18 jaar en 

komen grotendeels uit Dommelbergen. Rodney heeft ruim 33jaar ervaring in de vechtsport en heeft 

het hoogste niveau bereikt in het Thai & Kickboksen. Hij is grotendeels opgegroeid in de 

Donkenbuurt waar iedereen hem kent, deze buurt voelt dan ook voor hem als een thuishaven. 

Momenteel heeft Rodney een oppervlakte van bijna 700 m2 waar hij een oefenmat, bokszakken, 

kleedruimten en een boksring heeft staan. Echter in de beoogde Visie Arkendonk komt op de huidige 

locatie van Rodney ’s Gym het nieuwe activiteitencentrum Arkendonk. Het is mogelijk dat Rodney ’s 

Gym in Arkendonk blijft maar op een andere locatie. 

Het minimaal aantal vierkante meters voor een nieuwe locatie is +/- 400m2. Rodney heeft ook al 

nagedacht over locatie Rubenshof (gymzaal Kruidenlaan) als alternatief. De gemeente geeft aan mee 

te willen denken in mogelijke oplossingen binnen het gebied, maar in de nieuwbouw heeft het de 

consequenties dat dit een hoger huurtarief is. 

Een mooi alternatief zou een combinatie kunnen zijn van een commerciële sportschool in de avond, 

welke overdag dienst kan doen als sociale ruimte voor bijvoorbeeld begeleider(s) met cliënt(en). 

Op het moment wordt er kosteloos toegang verleend aan jeugd met een rugtas of probleem, Ook is 

Rodney ’s Gym nauw in samenwerking met Ronald Slagmolen (Hoofd veiligheid van gem. 

Oosterhout) om straatjeugd de goede richting op te krijgen. Dit heeft een positieve uitwerking op de 

wijk wat minder criminaliteit en vandalisme teweeg brengt.  

Burgemeester, Wethouders en winkeliers zijn hier erg positief over. Tijdens de avondklok hebben wij 

ook een handje meegeholpen om de rust te bewaren in de wijk. 

Het voordeel is dat de jeugd vaak meer respect heeft voor personen waar ze tegenop kijken. Ze 

willen liever sportief bezig zijn, iets betekenen en het verschil maken i.p.v.  alleen maar op straat te 

hangen. Laat een vechtsport nu in de meeste gevallen juist de jeugd rustiger maken! 

 


