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Den Haag, 22 oktober 2019     

 

 
Aan:   Gemeente Den Haag 
  t.a.v. de heer T. de Bruijn 
  Postbus 12 600 
  2500 DJ Den Haag 
 
CC:  Griffie en de fractievoorzitters VVD, Groen Links, D66, CDA en PvdA 
Onderwerp: Aanbevelingen Haagse Sport t.b.v. nieuwe coalitieonderhandelingen 

 
 
Geachte heer De Bruijn en de onderhandelaars, 
 
U staat voor de uitdaging om met de huidige coalitiepartijen VVD, D66 en Groenlinks en mogelijk 
de partijen CDA en de PvdA een nieuwe en solide coalitie te formeren. Wij wensen u hierbij veel 
succes.  
 
Graag geven wij u en de onderhandelaars een aantal aanbevelingen mee, die in optiek van de 
Adviesraad voor Sport van belang zijn voor de toekomst van de sport in onze stad.  
 
Deze aanbevelingen betreffen een selectie uit ons Sportmanifest 2018-2022, welke ter 
voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 door de Haagse Adviesraad voor Sport is 
opgesteld.  
Met het Sportmanifest heeft de Adviesraad voor Sport de gemeentelijke politieke partijen laten zien 
welke sportthema’s in onze stad aandacht behoeven. Het deed ons deugd dat meerdere 
aanbevelingen zijn opgenomen in de verschillende verkiezingsprogramma’s van de Haagse 
politieke partijen.  
 
Tevens zijn de aanbevelingen aangescherpt op basis van de gesprekken en informatie, die wij via 
ons netwerk in ons aandachtsgebied van bewegen en sport in de afgelopen collegeperiode 2018-
2019 hebben ontvangen. Hierdoor omvat de bijgevoegde short-list volgens ons belangrijke 
onderdelen voor een toekomstig coalitieakkoord en daarom vragen wij u om deze mee te nemen in 
de onderhandelingen.  
 
Dit alles om ervoor te zorgen dat Den Haag werkt aan een optimaal sportklimaat voor alle 
Hagenaars! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Adviesraad voor Sport, 
 
 
 
 

 
 
Wendy van der Meijs    John van den Berg    

secretaris     voorzitter      
 

http://www.adviesraadvoorsport.nl/
mailto:sportadviesraad@denhaag.nl
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SHORT LIST AANBEVELINGEN VOOR DE HAAGSE SPORT 

 

Met verwijzing naar de verkiezingsprogramma’s, ons Sportmanifest 2018-2022 en op basis van 

de kennis voortkomend uit onze gesprekken met stakeholders in de sport in de coalitieperiode 

2018-2019, stelt de Haagse Adviesraad voor Sport de volgende speerpunten voor: 

 

1. Faciliteer de groei van de stad met 70.000 extra inwoners door in nieuwe planontwikkelingsgebieden 

(onder andere de Binckhorst) te investeren in voldoende buiten- en binnensportaccommodaties. Laat het 

aantal sportvoorzieningen mee groeien met de verdichtende stad door het instellen van een ruimtelijke 

sportnorm. Het buiten kunnen recreëren is erg belangrijk en daar moet ruimte voor worden vrijgemaakt. 

 

2. Verzilver de kansen van Sportcampus Zuiderpark. Laat de Campus hét thuishonk zijn van Haagse 

(top)sportverenigingen, regionale trainingscentra waaronder het opleidingsinstituut ADO en de 

onderwijsinstellingen HALO/Sportkunde en ROC Mondriaan Sport & Bewegen, met het Centrum voor 

Topsport en Onderwijs (CTO) als bruisend hart. Werk onder leiding van Den Haag Topsport toe naar 

een agglomeratie van een topsportorganisatie om zo (top)sportdeskundigheid, ervaring en uitstraling in 

Den Haag te bundelen en te versterken. Start hiermee door samen met ADO gezamenlijk te werken 

aan een huisvestingplan om de sportieve mogelijkheden van voetbalclub ADO met het eerste elftal, de 

jeugd en de dames van ADO in het Zuiderpark mogelijk te maken. 

 

3. Maak sport toegankelijk in iedere wijk. Benut het aanwezige sportkapitaal door de bezettingsgraad 

van sportaccommodaties te verhogen door sportcomplexen open te stellen voor medegebruik van 

buurtbewoners en anders georganiseerde sporten om sportbeoefening dicht bij de mensen thuis 

mogelijk te maken. Stel hiervoor spelregels op om meer samenwerking te faciliteren in de wijken en 

tussen scholen, verenigingen en de gemeente. De gemeente kan middels de aanleg van 

kunstgrasvelden een intensivering van het gebruik van sportparken realiseren. Een financiële 

reservering is nodig om (meer) kunstgrasvelden aan te leggen om zo wachtlijsten weg te werken en om 

maatschappelijke activiteiten met en voor de wijk te realiseren. 

 

4. Investeer in Haagse zwemwater (uitbouwen van bestaand of nieuw te bouwen zwembad).  

In februari 2018 heeft de toenmalige wethouder sport een onderzoek gepresenteerd waarin vraag- en 

aanbodanalyse van zwemwater in onze stad is beschreven. Conclusie: door de groei van de stad en 

trends in de zwembehoefte ontstaat een tekort aan zowel wedstrijd- als zwemwater. Breng in kaart waar 

in de stad behoefte is aan zwemwater. Analyseer vervolgens of er behoefte is aan renovatie van 

bestaande zwembaden en/of er behoefte is aan uitbreiding van het Zuiderparkbad met een buitenbad. 

 

5. Continueer de inspanningen om te komen tot een Haags Sportkwartier. Het stadsdeel Escamp 

verdient de extra aandacht die door middel van sport kan worden gegenereerd. Continueer de ingezette 

aanpak en investeer extra in de ondersteuning van specifieke doelgroepen, zoals ouderen en sporters 

met een beperking. Zo blijven ze vitaler, gezonder en sociaal betrokken. Bereik hen door een goede 

samenwerking met sportverenigingen en zorgpartners (waaronder verzorgingstehuizen, 

koepelorganisaties en huisartsen).  

 

6. Stimuleer niet-actieve kinderen en jongeren tot een gezonde leefstijl via de samenwerking tussen 

scholen, huisartsen en Centra voor Jeugd en Gezin. Bereik inactieve jeugd met de beproefde aanpak via 

jeugd- en schoolsportcoördinatoren en zorg voor het structureel behoud van de budgetten op rijks- en 

gemeenteniveau. Laat sport een vanzelfsprekend onderdeel zijn van iedere (school)dag. Van meer 

bewegen onder leiding van vakleerkrachten, gaan kinderen beter leren.  
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7. Investeer en benut de titel van Europese Sporthoofdstad in 2022. De stad én vooral de sport kan 

naar een hoger niveau getild worden door een plan (met middelen) op te stellen waarin nog meer 

mensen worden bereikt om te bewegen en te sporten. Een plan dat het sportieve karakter van de stad 

benadrukt en de sportieve prestaties uitdraagt. Benoem hierin de legacy die je met de titel wilt behalen: 

waar is Den Haag trots op als 2022 voorbij is of wat is er blijvend overgebleven wat ons aan 2022 

herinnert.   

 

8. Beloon de meer klassiek georganiseerde sport voor hun sociale en culturele functie door goede 

voorwaarden te scheppen voor vrijwilligerswerk, talentontwikkeling en ondernemerschap. Ondersteun 

verenigingen in hun meerjarige onderhoudsprogramma’s en bij duurzame aanpassingen van hun 

sportaccommodaties. Versimpel de eisen en (subsidie)voorwaarden om hen te ontzien van omvangrijke 

administratieve lasten. Ondersteun niet-vitale verenigingen een bepaalde periode en ga bij onvoldoende 

positieve effecten het gesprek aan over hun voortbestaan. 

 

9. Bevorder sporten in een gezonde en veilige sportomgeving en via nieuwe organisatievormen. 

Streef op gemeentelijke sportparken naar gezonde sportkantines, rookvrije sportterreinen en een open 

cultuur door diversiteit en emancipatie in de Haagse sport te ondersteunen. Omarm nieuwe sporten 

(urban sports, surfen, etc) en bevorder de samenwerking met flexibele sportorganisaties, die aansluiten 

op de behoefte van de huidige sporters om nieuwe doelgroepen te bereiken. Versterk het plezier van 

sporten door de stad beweegvriendelijk te maken door te investeren in de openbare ruimte (inclusief het 

strand), het zichtbaar maken van herkenbare looproutes en de aanleg van openbare beweegparken 

(fitplaatsen, playgrounds).  

 

10. Verbind sport door logische combinaties van de wethouder-portefeuilles om tegengestelde 

belangen te voorkomen en erken de waarde ervan door sport in de naam van de gemeentelijke dienst 

op te nemen. Zo biedt de combinatie van bewegen, sport en zorg de mogelijkheid dat jeugdzorg, 

ouderenzorg en volksgezondheid nauwer samenwerkt met bewegen en sport, omdat men elkaar kan 

verrijken en het beschikbare budget nóg effectiever kan worden ingezet om de ambitie van 100% 

beweeg- en sportparticipatie te behalen. 


