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Een sportief Coalitieakkoord 2022-2026
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
(her)benoeming en met het coalitieakkoord ‘Voor een stad die tegen een stootje kan’. Wij hopen dat
u gezamenlijk de actuele onderwerpen uit het coalitieakkoord met voortvarendheid zult oppakken en
realiseren.
U staat voor de uitdaging om daadwerkelijk uitvoering te geven aan plannen die bijdragen aan de
toekomst van Den Haag. Sport maakt hier een essentieel onderdeel vanuit. Sport brengt plezier en is
gezond. Bovenal draagt een sportieve voorziening bij aan ontmoeting, ontspanning en interactie. De
Adviesraad voor Sport is verheugd dat er in uw coalitieakkoord aandacht is voor sport, met name om
sportverenigingen financieel te helpen bij het verduurzamen van hun faciliteiten.
Wij waarderen uw ambitie om te werken aan de toekomstbestendigheid van de stad. Met de
stijgende kosten en toenemende energieprijzen hebben honderden sportaanbieders een uitdaging
om hun bedrijfsvoering te continueren. Deze sportaanbieders zijn dagelijks bezig met het verhogen
van de sportparticipatie en het verbinden van Hagenaars. Met name sportverenigingen vervullen
deze essentiële (sociale) functie in de wijk. Een aantal verenigingen is echter kwetsbaar uit de
coronacrisis gekomen waardoor in sommige wijken de kwaliteit van het sportaanbod ontoereikend
is. De adviesraad pleit voor het versterken van verenigingen door organisatorische en bestuurlijke
ondersteuning aan te bieden, waardoor de sociaal-maatschappelijke functie van de vereniging
geborgd blijft. Als de basis goed is kijkt een vereniging sneller naar buiten, de wijk in en naar
samenwerkingen met andere organisaties. U leest hier meer over in ons onlangs uitgebrachte
advies ‘Verenigingen en vrijwilligers’.
De Adviesraad voor Sport is content met de stappen die zijn gezet met de invoering van de integrale
huisvestingsplannen inclusief een investeringsbegroting. Al langer signaleert de adviesraad dat in
de Binckhorst, Laakhaven en Loosduinen de ontwikkeling en uitbreiding van maatschappelijke
voorzieningen achterblijft bij de wijkontwikkeling. Een integrale aanpak is een goede eerste stap
Desondanks vrezen wij nog altijd de vrijblijvendheid van de rol van marktpartijen. Om die reden
roepen wij het stadsbestuur op zich nog alsnog hard te maken voor een bindende sportnorm, die de
sportvoorzieningen mee laat groeien met de groei van de stad (zie ons eerdere advies Ruimte voor
sport, spel en bewegen. Als een verdichting eenmaal heeft plaatsgevonden, is het complex en
kostbaar om dit achteraf 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 aandacht voor leefbare 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 hopen wij, dat in een stad
die bouwt aan de toekomst, er ook oog is voor vernieuwende concepten voor sporten en bewegen
o.a. door het herinrichten van sportparken. Dit alles om het mogelijk te maken om buiten te
recreëren, te bewegen en te sporten.
De coronacrisis heeft ons geleerd dat sport niet slechts een hobby, maar een levensbehoefte is.
Dat vraagt om een integrale aanpak en een college met aandacht, visie en strategie. Als
Adviesraad voor Sport zullen wij u hier de komende vier jaar weer met volledige toewijding gevraagd en ongevraagd - in bijstaan.

Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad voor Sport,

John van den Berg
voorzitter

Wendy van der Meijs
secretaris
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