
trend in de sport

Jullie hebben je vooral druk gemaakt 
om de plannen over de Binckhorst…
‘Zeker. In onze notitie ‘Ruimte voor 
bewegen, sport en spel’ hebben wij Burge-
meester & Wethouders gewezen op het gebrek 
aan aandacht voor beweegvoorzieningen in de 
plannen voor de Binckhorst. Heel erg actueel 
omdat de gemeente steeds minder regievoerder 
is waardoor je de focus mist op algemene 
voorzieningen zoals scholen en sport- en 
spelfaciliteiten.’

Want bedrijven hebben andere belangen...
‘Zeker, wij zouden zeggen: hou toch een beetje 
de regie als gemeente en kijk naar een normering 
op het gebied van sport, bijvoorbeeld per 
zoveel duizend inwoners een sporthal. Dat kan 
de gemeente houwvast geven. In 2030 moet 
iedere Hagenaar immers aan de beweegnorm 
voldoen en dan moet je daar iets voor regelen. 
Als iedere wijk nu eens een loopparcours of een 
fietsparcours krijgt en je voegt daar wat Kraji-
ceckplaygrounds of Cruyff Courts aan toe. Dan 
doe je het goed. Je zet nu heel erg in op bouwen, 
bouwen, bouwen, maar bij elke groei moet je ook 
aandacht voor bewegen en sport hebben. Hét 
voorbeeld hoe het niet moet is natuurlijk IJburg 
in Amsterdam waar uiteindelijk geen sportveld is 
gerealiseerd.’

Vinden jullie dat er te weinig 
algemene sportvoorzieningen  

zijn naast de clubs?
‘Die zijn er wel, maar het kan beter. Nu zie 

je dat in sommige wijken vraag en aanbod op 
elkaar zijn afgestemd, maar in andere wijken is 
dat minder. We vragen ook al een tijdje om een 
goed overzicht van alle voorzieningen per wijk 
zodat je daar rekening mee kan houden. Zo zijn 
er nog meer mogelijkheden die het de Hagenaar 
makkelijker zouden maken om te sporten.’

Hoe kan je die drempel omlaag brengen?
‘Je ziet dat mensen steeds meer op een ‘anders 
georganiseerde’ manier gaan sporten… dat ze 
bijvoorbeeld zelf een groepje vormen en dan op 
zoek gaan in hun wijk waar ze terecht kunnen. Je 
kunt daar misschien tegen zijn, maar die trend 
is er wel gewoon en daar moet je rekening mee 
houden. Je hebt een prachtige Sportcampus; 
zorg ervoor dat daar een centrale balie komt 
waar je altijd terecht kunt met je vragen over 
bewegen en sporten. Dat je vraagt: ik wil met vijf 
mensen trainen voor de City Pier Cityloop, maar 
waar kan ik dan als beste terecht? Dan maak je 
het voor elke inwoner uitnodigender om te gaan 
bewegen.’

‘JE ZET NU HEEL ERG IN OP 

BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN, 
MAAR BIJ ELKE GROEI MOET JE OOK 

AANDACHT VOOR BEWEGEN EN SPORT HEBBEN’
John van den Berg is voorzitter van de Adviesraad 

voor Sport, de club die de Haagse politiek adviseert op 
het gebied van sport. Zij pleiten voor een duidelijke 

‘sportieve bouwnorm’ voor de gemeente.
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ALS IEDERE WIJK NU EENS 
EEN LOOPPARCOURS OF EEN 
FIETSPARCOURS KRIJGT 
EN JE VOEGT DAAR WAT 
KRAJICECKPLAYGROUNDS  
OF CRUYFF COURTS AAN TOE, 
DAN DOE JE HET GOED
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