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Dames en Heren, 
Ook namens de Adviesraad voor Sport heet ik van harte welkom op deze 
netwerkbijeenkomst. De Adviesraad is ruim 20 jaar geleden opgericht om de wethouder 
voor sport gevraagd en ongevraagd advies te geven als het gaat om het sport- en 
recreatiebeleid in de stad. U vraagt zich misschien af …….en waarom dan deze bijeenkomst 
samen organiseren met de afdeling Sport van de Gemeente?  
 
De Adviesraad kent nog een tweede statutaire taak en dat is de verbinding leggen en 
onderhouden tussen de sportverenigingen en de Gemeente. En waar kan dit dan beter 
plaatsvinden dan op een gezamenlijke netwerkbijeenkomst.  
 
Naast sportverenigingen zijn ook de onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de Haagse 
politiek van wezenlijk belang om tot een goede samenwerking te komen, om zo de Haagse 
sporter, van rustige trimmer tot topsporter, een goede basis te geven voor zijn/haar 
beweegactiviteiten.  
 
Met onze adviezen willen wij de kaders zodanig beïnvloeden dat bewegen, sporten en 
spelen voor jong en oud prettig, gezond, veilig, gezellig en bereikbaar is. Vanuit die optiek 
hebben wij een jaar geleden aandacht gevraagd voor meer ondersteuning bij 
sportverenigingen bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Dit heeft inmiddels 
geleid tot het actief benaderen van verenigingen en het ondersteunen in het begeleiden van 
vertrouwenspersonen.  
 
Begin dit jaar hebben we een uitgebreid rapport uitgebracht: “Ruimte voor Sport, Spel en 
Bewegen”. Onze stad moet/wil de komende jaren fors uitbreiden door meer woningen te 
bouwen en zo het aantal inwoners met 70.000 te laten toenemen in 2040. In de gebieden 
Binckhorst, het Vroondaal, het Central Innovation District, Den Haag Zuid-West, Kijkduin en 
Scheveningen worden extra woningen gebouwd.  
 
Opvallend en verontrustend voor ons als Adviesraad is dat bij deze plannen nauwelijks 
rekening wordt gehouden met sportvoorzieningen zoals sportvelden, sporthallen, etc.. Wij 
hebben daarom o.a. aangedrongen op het vaststellen van een bindende sportnorm: het 
aantal extra inwoners betekent dan ook een aantal extra sportvelden. Een bindende norm 
moet ook dienen voor sporthallen en andere sportvoorzieningen in de buitenruimte. 
 
Aandachtspunten voor ons voor de korte termijn zijn: 
Wat zien we voor de sport terug in de begroting 2020? 
Hoe ziet het Haagse Sportakkoord eruit? Zijn partijen bereid om concrete afspraken te 
maken, bijvoorbeeld hoe 100% sportparticipatie in 2030 gerealiseerd gaat worden.  
Hoe wordt het Haagse Sportkwartier inhoudelijk vorm gegeven? 
Hoe geeft Den Haag invulling aan de titel Europese Sporthoofdstad 2022? 
 
En als u ons wilt volgen: wij hebben een prachtige website! 
 



Jaarlijks trachten we de netwerkbijeenkomst te koppelen aan een sportevenement voor de 
afsluiting van het sportseizoen. Zo waren we vorig jaar in de Sportcampus bij het EK  
Beachvolleybal en twee jaar terug in de week van de opening van de Sportcampus bij de 
World Tour Beachvolleybal. 
 
Dit jaar een totaal andere tak van sport, maar niet minder indrukwekkend. Scheveningen 
ontvangt voor het eerst bijzonder grote zeilschepen: Tall Ships. En dat vereist natuurlijk 
enige uitleg. En daarover zal zodadelijk Leonie Heuvelman het nodige vertellen; zij is shore-
manager bij de Bark Europa, een van de deelnemende schepen aan de Tall Ship Regatta. Zij 
zal ook uitleggen wat haar rol daarbij is.  
Na haar verhaal hebben we nog een tweede spreker, Theo Bollerman. Hij zal iets vertellen 
over zijn tweede boek over de Haagse Sportgeschiedenis; hij zal worden ingeleid door Chris 
Willemsen, die ik straks nog even aan U zal voorstellen! 
Ik wens u een prettige en gezellige netwerksamenkomst! 
Dank voor Uw aandacht! 
 

 


