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Aan:  Gemeente Den Haag  
  t.a.v. de wethouder van Financiën, Stadsontwikkeling en Scheveningen 
  de heer A. Mulder  
  Postbus 12 600  
  2500 DJ Den Haag 
  
 

Onderwerp:  Felicitatiebrief  
Datum:  1 oktober 2020 
CC:  aan de griffie van de gemeenteraad, het college van B&W 
 
 

Geachte wethouder, 

 

Namens de leden van de Adviesraad voor Sport feliciteren wij u met uw benoeming tot wethouder 

stadsontwikkeling en financiën van onze mooie stad Den Haag. Wij wensen u, samen met uw nieuwe 

collega-wethouders een sportieve, collegiale en bestendige ambtsperiode toe. 

 

U staat voor de uitdaging om uitvoering te geven aan een omvangrijke stadsontwikkeling op een 

financieel gezonde manier. Sport- en beweegruimten maken essentieel onderdeel uit van een stad die 

groeit. Sport brengt immers plezier, is gezond en ondersteunt de leefbaarheid van de stad.  

 

De Adviesraad voor Sport maakt sinds 2018 een vuist voor voldoende ruimte voor bewegen en sport in 

een stad die flink bouwt. In eerder afgegeven advies 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 

advies https://adviesraadvoorsport.nl/advies-ruimte-voor-sport-spel-en-bewegen.html). Hierover hebben 

wij uw voorganger, de heer Revis, diverse keren aangeschreven en gesproken.  

 

Onze zorgen gaan voornamelijk uit naar de ontwikkelingen in de Binckhorst. In verschillende 

commissievergaderingen hebben wij als Sportadviesraad aandacht gevraagd voor het ontbreken van 

voldoende beschikbare ruimte voor sport- en beweegvoorzieningen in de Binckhorst. 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 hebben voorgesteld om zitting te nemen in een taskforce of 

commissie die actief betrokken is bij de planontwikkeling voor de openbare ruimte en buitenruimte 

(inclusief infrastructuur) beoordeelt. Vooralsnog hebben wij hierop geen uitnodiging ontvangen. 

 

Onze zorgen zijn dan ook niet weggenomen. Een lichtpuntje lijkt de aangekondigde ontwikkeling van  

een ruimtelijke sportnorm in relatie tot de bouwplannen in de stad. Hopelijk geldt dit ook voor de 

Binckhorst, maar de eerste signalen zijn niet veelbelovend. Wél hebben wij uit de media vernomen dat  

de Haagse Asfalt Centrale definitief wordt verplaatst. Dat is in onze optiek dé plek (en unieke kans) om 

een sportveld aan te leggen, zodat toekomstige (jeugdige) bewoners in de Binckhorst een plek hebben 

om in georganiseerd verband te bewegen en te sporten.  

Wij zien er naar uit om u te ontmoeten en hierover met u van gedachten te wisselen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad voor Sport, 
 
 
 
 
Wendy van der Meijs   John van den Berg    
secretaris    voorzitter   
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