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Aan:  Gemeente Den Haag  
  t.a.v. het college van B&W  
  Postbus 12 600  
  2500 DJ Den Haag 
  
   
Datum:  Den Haag, 6 januari 2019     
Onderwerp:  Een sportief Coalitieakkoord 2019-2022 
Kopie:  De griffie van de gemeenteraad & leden van de Commissie Samenleving 
 
 
 
Geachte collegeleden, 
 
Allereerst feliciteren wij - namens de leden van de Adviesraad voor Sport - de wethouders met hun 
benoeming en met het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’. Tevens wensen wij u een sportief, 
collegiaal en bestendig 2020 toe.  
Enige haast is geboden met de uitvoer van dit nieuwe coalitieakkoord. Nu de stad al langer wacht 
op concrete activiteiten en investeringen, hopen wij dat u gezamenlijk de actuele onderwerpen uit 
het coalitieakkoord met voortvarendheid in dit nieuwe jaar zult oppakken en realiseren.  
 
U staat voor de uitdaging om daadwerkelijk uitvoering te geven aan het samen stad maken. Sport 
maakt hier een essentieel onderdeel vanuit. Sport brengt plezier, is gezond en draagt bij aan de 
leefbaarheid van de stad. Bovenal draagt een sportieve voorziening ook bij aan ontmoeting, 
ontspanning en interactie. De Adviesraad voor Sport is verheugd dat er in uw coalitieakkoord 
aandacht is voor sport, zoals de uitbreiding van de inzet van sportcombinatiefunctionarissen.  
 
Wij waarderen uw ambitie om de groei van de stad slim te benutten. Met een groei van 5.000 
inwoners per jaar dient immers aandacht te worden besteed aan de gevolgen daarvan voor de 
maatschappelijke voorzieningen. Wij achten het als een vanzelfsprekendheid dat de bouwambitie 
samenhangt met de realisatie van voldoende beweeg- en sportieve voorzieningen. Om die reden 
zijn wij sceptisch over de inzet van de Leefbaarheid Effect Rapportage.  
 
In onze optiek is er nog te weinig ervaring met dit instrument om goed te kunnen beoordelen wat de 
behoefte is (of zal zijn) aan sportvoorzieningen in de gebiedsontwikkelingen. Wij zien dan ook uit 
naar het onderzoek dat door de gemeenteraad is aangevraagd om in beeld te brengen wat de 
behoefte is aan sportvoorzieningen per wijk. Het zou goed zijn hierbij expliciet de wijken mee te 
nemen waar de komende jaren veel nieuwe woningen worden toegevoegd.   
 
De Adviesraad voor Sport ziet dat in de Binckhorst, Laakhaven, Scheveningen Haven en 
Loosduinen de ontwikkeling en uitbreiding van maatschappelijke voorzieningen achterblijft bij de 
wijkontwikkeling. Door de toevoeging van nieuwe woningen neemt de druk op de bestaande 
sportvoorzieningen én sportverenigingen enorm toe, mede doordat projectontwikkelaars vooralsnog 
te weinig worden uitgedaagd integraal te ontwerpen en te investeren in maatschappelijke 
voorzieningen. Daarom roepen wij het college op zich hard te maken voor een bindende sportnorm, 
die de sportvoorzieningen mee laat groeien met de groei van de stad (zie ons eerdere advies 
https://adviesraadvoorsport.nl/advies-ruimte-voor-sport-spel-en-bewegen.html). Als een verdichting 

eenmaal heeft plaatsgevonden, is het complex en kostbaar om dit alsnog te realiseren. Vooruit 
kijken zorgt ervoor dat de stad niet later met een hoge rekening komt te zitten. 
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U heeft in uw plannen ook aandacht voor sportieve en aantrekkelijke buitenruimte. Wij gaan ervan 
uit dat brede stoepen, veilige loop- en fietsroutes en voldoende speelplaatsen en plantsoenen voor 
de hand liggende voorzieningen zijn, die aan bewegen bijdragen. Daarnaast zijn wij verheugd te 
vernemen, dat het nieuwe college open staat voor innovatieve sportvoorzieningen. De 
Sportadviesraad hoopt dat het college de realisatie ervan niet teveel laat afhangen van 
marktpartijen, maar ook zelf verantwoordelijkheid pakt door te investeren in de leefbaarheid van de 
stad. 
 
De Adviesraad voor Sport denkt graag mee. Zo zien wij ook dat er nog veel meer mogelijk is om 
groepen Hagenaars in beweging te krijgen. Niet alleen door een verbreding van de samenwerking 
met anders-georganiseerde sporten, maar ook bijvoorbeeld door het verruimen van de 
mogelijkheden voor gezinnen met een minimum inkomen, zodat jongeren en kinderen de kans 
krijgen om te sporten. Daarnaast pleiten wij voor het ontzien van verenigingen in de administratieve 
lasten.  
 
In het voorjaar wil de Adviesraad voor Sport u een aantal concrete aanbevelingen doen toe komen. 
Wij hopen daarmee het college te inspireren en te ondersteunen om daadwerkelijk ‘samen stad te 
maken’, óók op het gebied van bewegen en sport.  
 
Tot slot ondersteunen wij van harte de ontschotting, zodat subsidies kunnen bijdragen aan een 
integrale aanpak waardoor een betere verbinding kan plaatsvinden tussen jeugdhulp, onderwijs, 
welzijn, sport, volksgezondheid en maatschappelijke organisaties. Wij wensen u een vruchtbare 
coalitieperiode toe! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Adviesraad voor Sport, 
 
 
 
 

 
John van den Berg   Wendy van der Meijs 
voorzitter     secretaris 
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