
       

 

Inspreektekst Adviesraad voor Sport  

 
Agenda: punt G. Binckhorst 
Raadsvergadering:  5 maart  
 

 
Geachte raadsleden, 

 

Ondanks onze inspanning en meerdere adviezen van de Adviesraad voor Sport zijn er nog 

altijd geen reserveringen gemaakt voor sportvoorzieningen in het opnieuw te ontwikkelen 

stadsgebied De Binckhorst. Noch in ruimte, noch in geld.  

Uit praktijkvoorbeelden, waaronder IJburg in Amsterdam, blijkt het lastig inpassen als een 

wijk eenmaal in ontwikkeling is. Partijen en belangen komen dan tegen over elkaar te staan. 

Om die reden doen wij nogmaals een oproep aan de raad om sportvoorzieningen aan de 

voorkant te faciliteren. 

 

Nu de eerste woningen in de Binckhorst zijn opgeleverd en er zelfs signalen zijn dat er nog 

meer dan het beoogde aantal van 5.000 woningen wordt verwacht in het stadsdeel, zou de 

gemeente extra waakzaam moeten zijn voor een tekort aan maatschappelijke én sportieve 

voorzieningen bij het ontwerp en uitvoering van deze stedelijke ontwikkeling.1  

 

Inmiddels is er een Voorzieningenkaart gepresenteerd. Wie de Voorzieningenkaart goed 

leest, concludeert dat het bij de gemeentelijke grondgebieden gaat om versnipperde, kleine 

ruimtes die in geen enkel opzicht logisch of efficiënt gebruik dienen, als het gaat om het 

faciliteren in  maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs en sport. Naar onze mening 

vermijdt de gemeente met deze Voorzieningenkaart een fundamentele keuze voor het 

inpassen van noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen.  

 

Om (nieuwe) Hagenaars elke week plezier te laten beleven door te bewegen of te sporten 

zijn verschillende sportfaciliteiten nodig. Gewoon in de buurt waar ze wonen of werken en 

op een manier die bij hen past. Niet alleen hardlooproutes, fietspaden en bootcamplocaties 

maar ook sportzalen, sportvelden en speelveldjes.  

 

Een sportveld is dé plek waar mensen én vooral kinderen spontaan de samenwerking met 

vreemden aangaan. Een sportieve voorziening, met een georganiseerde sport, draagt bij 

aan ontspanning, ontmoeting en interactie. Het geeft ‘ziel’ aan een wijk.  

Wij zijn van mening dat er met bewegen en sport veel meer bereikt kan worden dan alleen 

de sportieve prestatie. Een lage beweegparticipatie – door het ontbreken van 

sportfaciliteiten in de directe leefomgeving – leidt tot een lagere weerstand en minder 

gezonde bewoners, met hogere ziektekosten én een lagere productiviteit en 

welzijnsbevinden tot gevolg.  

Dit besef lijkt nog altijd onvoldoende doorgedrongen bij het stadsbestuur. Zo wordt nu 

verwezen naar bestaande sportparken in de nabije omgeving. In het geval van de 

Binckhorst is dat lastig, want de naastgelegen wijken Centrum en Laak beschikken 
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nauwelijks over sportparken. Voor de nabijgelegen wijken Voorburg en Mariahoeve lijkt 

geen rekening te worden gehouden met de volle bezetting van die sportparken. Daarbij 

verdienen de huidige fietsverbindingen tussen de Binckhorst en de omliggende wijken meer 

aandacht voor een snelle, veilige en toegankelijke ontsluiting.  

 

In de Voorzieningenkaart is tot ons genoegen wél ruimte voor een waterfrontpark en 

uitbreidingsmogelijkheden voor roeivereniging De Laak. Dat biedt perspectief. In onze 

optiek zijn er volop kansen om de recreatieve watersport in de Binckhorst nog meer te 

faciliteren. Omarm de energie en tijd die de roeiverenigingen (Laak en Pelargos) stoppen in 

het ontwikkelen van een nieuw (roei)sportcentrum. Geef hen tijdig duidelijkheid over de 

(ruimtelijke en financiële) mogelijkheden en ondersteun deze maatschappelijke initiatieven, 

geïnitieerd en gedragen door vrijwilligers.  

 

Wij zijn blij te vernemen dat de gemeenteraad op 20 februari jongstleden heeft ingestemd 

met het voorstel aan het presidium om een commissie in te stellen, die met voorstellen moet 

komen voor de Raad om voldoende zicht en ondersteuning te krijgen bij besluitvorming 

rond aspecten van de Omgevingswet.   

 

Naar aanleiding van de huidige situatie pleit de Adviesraad nogmaals voor het vaststellen 

van een bindende sportnorm, te beginnen in de Binckhorst, die bestuurlijk wordt vastgesteld 

en geen ruimte laat voor brede interpretatie. Deze sportnorm is de enige manier om de 

gezonde en sportieve ambities van Den Haag ook de komende twintig jaar waar te maken 

en – nog belangrijker – om de stad leefbaar en zijn inwoners gezond te houden.  

 

Doe dit met steun van het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’; dat pleit voor: 

1. voldoende sportaccommodaties in elke wijk van de stad;  

2. openbare ruimtes die uitnodigend zijn voor diverse doelgroepen, zoals speel- 

beweeg- en sportvoorzieningen; 

3. meer groenblauwe schoolpleinen; 

4. voldoende passende sportvoorzieningen van goede kwaliteit in de buurt; 

5. sportverenigingen, als verbindend element in de stad. 

Maak dat waar en laat het zien in de Binckhorst! 
 

Wij roepen u op om als gemeente de regie te nemen als het gaat om de maatschappelijke 

voorzieningen. Wij vragen u exact vooraf vast te leggen waar én hoeveel ruimte voor sport,  

onderwijs en zorg in de Binckhorst bestemd wordt. Juist ook omdat de toenemende 

aantallen sporters en bewegers in de Binckhorst (nog) niet georganiseerd zijn. Het is in 

onze optiek essentieel dat borging van voldoende ruimte aan de voorkant van het proces 

plaatsvindt. Leg de verantwoordelijkheid niet bij de markt, maar pak als gemeente de 

verantwoordelijkheid op. Geef aan waar scholen, gymzalen en sportvelden komen en laat 

de markt daaromheen de woningen realiseren. Dan wordt de Binckhorst een prettige wijk 

om in te wonen! 

 

John van den Berg 

voorzitter 
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