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Aan:  de wethouder van Financiën, Stadsontwikkeling en Wonen  

de heer B. Revis 

Postbus 12 600 

2500 DJ Den Haag 

 

Datum: 29 juni 2020  

Kenmerk:  uw kenmerk BENW/2020.70 (Zorgen over sport Binckhorst) 

Betreft: Actief participeren Binckhorst 

Kopie:  College van B&W, Griffie 

 

         

Geachte heer Revis, 

 

Begin dit jaar heeft de Adviesraad voor Sport per brief haar zorg uitgesproken over de plannen 

in de Binckhorst en de ontwikkeling van de maatschappelijke voorzieningen in dit 

herontwikkelingsgebied. Ook in verschillende commissievergaderingen in het afgelopen jaar 

heeft onze voorzitter aandacht gevraagd voor het ontbreken van voldoende beschikbare ruimte 

voor sport- en beweegvoorzieningen in de Binckhorst.  

 

Uw reactie op onze brief (BENW/2020.70) stelt ons helaas niet gerust. U verwijst daarin onder 

andere naar het onderzoek ‘Ruimte voor Sport in Den Haag’ en de presentatie ervan in het 

eerste kwartaal. Nu het einde van het 2e kwartaal in zicht is, is hierover nog steeds geen 

informatie gedeeld met de stad.  

Enig lichtpuntje in uw brief is de aangekondigde ontwikkeling van een sportnorm in relatie tot de 

bouwplannen in de stad.  

 

De Adviesraad voor Sport heeft in 2019 de suggestie gedaan een sportnorm te hanteren. Wij 

zien het als een noodzakelijk ingrijpen van de gemeente om een dergelijke norm te relateren 

aan de woningbouwontwikkeling in onze stad teneinde de stad leefbaar en zijn inwoners 

gezond te houden. 

 

In deze tijd - terwijl de samenleving volop te maken heeft met de aanwezigheid en gevolgen van 

covid-19 - staat gezondheid voorop. Hieruit blijkt duidelijk dat bewegen en sport essentieel en 

onmisbaar zijn.  

Bij het sluiten van de sportaccommodaties tijdens de Corona-crisis zochten duizenden inwoners 

naar mogelijkheden om thuis of in de openbare ruimte te bewegen en te sporten. Dit benadrukt 

de behoefte aan voldoende en kwalitatief goed ingerichte openbare ruimte. 

De sportclubs mochten, na een periode van quarantaine, als eerste ‘sector’ de deuren van de 

buitensportparken openen. Zonder gedoe en vol positivisme zijn de clubs, met honderden 

vrijwilligers, aan de slag gegaan om de protocollen, de bezetting en trainingen te organiseren 

en te begeleiden. Sportaccommodaties en sportclubs zijn onmisbaar om haar inwoners een 

vitale en gezonde toekomst te bieden. 
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De Adviesraad voor Sport wil voor alle (toekomstige) bewoners in de Binckhorst-wijk opkomen, 

zodat zij in de toekomst dichtbij huis (en of werk) kunnen bewegen. Dit doen wij graag actief en 

vanuit onze rol in een participerende maatschappij.  

Wij verzoeken u om een taskforce of een toezicht commissie op te zetten, die de 

planontwikkeling voor de openbare ruimte en buitenruimte (inclusief infrastructuur) beoordeelt. 

Leden van de Adviesraad van Sport zijn bereid zitting te nemen in deze taskforce of commissie. 

 

Voor projectontwikkelaars ligt het niet voor de hand om maatschappelijke- (huisartsenposten, 

scholen) en sportvoorzieningen op te nemen in hun planontwikkeling. Het gewenste rendement 

en het (te) vrijblijvende voorzieningenprogramma leiden er bij de marktpartijen niet toe, dat er 

bereidheid is om deze voorzieningen te realiseren.  

Als Adviesraad voor Sport willen wij voorkomen dat er te veel vrijblijvendheid is ten aanzien van 

het wel/niet reserveren van ruimte voor deze noodzakelijke maatschappelijke accommodaties. 

 

Wij vernemen graag op korte termijn op welke wijze de Adviesraad voor Sport actief kan  

participeren in de planvorming om erop toe te zien dat de (toekomstige) inwoners van de 

Binckhorst kunnen rekenen op voldoende voorzieningen voor bewegen en sport in hun 

leefomgeving. 

 

Met vriendelijke groet, 

Adviesraad voor Sport, 

 

 

 

    

Wendy van der Meijs     John van den Berg 

secretaris      voorzitter 
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