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De opmaak naar een
sportieve beweegrevolutie.
Een 7-tal fundamentele investeringen.
De opmaak naar een sportieve beweegrevolutie! De Adviesraad voor
Sport roept de politieke partijen op om bewegen en sport voor iedereen
in Den Haag te waarborgen door te blijven investeren in het fundament
– in willekeurige volgorde:
1

Bevorder inclusief en veilig sporten.

Den Haag wil een inclusieve samenleving zijn waar iedereen samen sport,
ongeacht leeftijd, gezondheid, achtergrond, sociale geaardheid of sociale
positie. Den Haag blijft dit doen door het bevorderen van de financiële en
praktische toegankelijkheid van de sport (via begrijpbare regelingen en
toegankelijke sportaccommodaties). Uitgangspunt is een veilige omgeving.
Hiervoor continueren clubs, sportbonden en partijen de afspraken over de
sociale omgang in de sport (Haagse Norm, John Blankenstein Foundation).
Introduceer op alle sportparken naast een rook- en alcoholvrij beleid ook
een gezonde sportkantine (op specifieke dagen). Stimuleer sportverenigingen
om, conform de richtlijn van NOC*NSF, een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) aan te vragen voor alle vrijwilligers.
2

Investeer in duurzame infrastructuur.

Den Haag beschikt over voldoende functionele, goede en klimaatneutrale
sportaccommodaties. Naast de sportaccommodaties: (kunst)grasvelden,
hallen, zwembaden, kleed- en clubaccommodaties gaat duurzame sport ook
om de inrichting van de trapveldjes in de wijk. Overal waar gesport en bewogen wordt, moeten de voorzieningen op orde zijn. Handhaaf de financiële
ondersteuning om de kwaliteit én kwantiteit van sportaccommodaties in de
stad op peil te houden. Stel als gemeente, in samenspraak met sportverenigingen, een meerjaren onderhoudsplan op hoe om te gaan met de vervanging van de Haagse kunstgrasvelden én sport- en kleedaccommodaties.
Zover onze kennis rijkt, is vervanging nog niet in de begroting opgenomen.
3

Intensiveer sport in de buurt.

Continueer het sportaanbod via de inzet van buurtsportcoaches op pleintjes, playgrounds, skills garden en sportparken, zodat bewegen en sport in
de wijk en dichtbij huis mogelijk is voor iedereen. Voeg populaire sporten,
zoals e-sports, vechtsporten (martial arts, boksen, etc) en urban sports toe
aan het aanbod. Denk hierbij ook aan het verruimen van de mogelijkheden
(aparte voorzieningen en sportpas) voor studentsporten nu deze doelgroep
in de stad steeds groter wordt.

Een 11-tal onvermijdelijke adviezen voor 2022-2026.
Om écht effectief te zijn, moet het nieuwe gemeentebestuur stevig doorpakken op terreinen waar de gemeente effectief het verschil kan maken.
Dat leidt tot een 11-tal dringende adviezen voor de komende 4 jaren. De
adviesraad wil benadrukken dat deze adviezen niet op zichzelf staan, maar
dat de kracht juist is dat deze adviezen, naast de fundamentele investeringen,
in gezamenlijkheid en in verbinding met elkaar worden uitgevoerd in de
periode 2022-2026:
1 Ontschot! Geef de wethouder sport óók zeggenschap over
bewegen en sporten als middel.

Maak de wethouder sport verantwoordelijk voor een integrale aanpak van
bewegen en sport. Verdeel de kosten voor de aanpak van bewegen en
sporten als middel in onderwijs, economie, openbare ruimte, zorg en jeugd.
Stel dit themagericht budget (als % van de kosten per domein) beschikbaar
als pilotaanpak in het streven naar ontschotting. Kies voor een integrale ambtelijke aanpak en werk vanuit één sportloket gedachte. Dit versterkt - naast de
social return on investment - de efficiency van de investeringen in sport.

Investeer en start met de uitbreiding van 2 sporthallen
en 1 zwembad in 2024.
2

Op basis van de resultaten van het Mulier Onderzoek en om te voldoen
aan de referentienorm : reserveer voldoende budget en start met de bouw
van 2 extra sporthallen in de Binckhorst en Loosduinen. Deze laatste is in
aanvulling op de reeds geplande vervanging én uitbreiding van sporthal
Loosduinen. Dit is vereist om te voorzien in de vraag naar binnensport
accommodaties in de Kuststrook. Investeer in één extra nieuw zwembad in
Den Haag Zuidwest (of vervanging en uitbreiding van zwembad Zuiderpark).

Verruim sport in het onderwijs.

Verruim de inzet van de vakdocent gymnastiek voor alle Haagse basisschool groepen. Den Haag voert landelijk een koppositie, maar om de
landelijke beweegnorm te behalen is een verruiming van de regeling noodzakelijk. Dit lukt o.a. door het bewegingsonderwijs voor groep 1 en 2
mogelijk te maken en het vak uit te breiden van 2 uur naar 3 uur per week.
Maak afspraken met het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs
(VO) om meer bewegen op te nemen in het lesprogramma en 2 keer
per dag minimaal een half uur beweeg- en sportactiviteiten te organi
seren. Maak hierbij gebruik van de bewezen aanpak via gymleerkrachten,
jeugdsportcoördinatoren en schoolsport-coördinatoren. Zorg dat de
financiële middelen voor deze aanpak op rijks- én gemeenteniveau
structureel blijven gehandhaafd.
5

7

Versterk vitale Haagse sportverenigingen.

Continueer de Combinatieregeling, met een bredere inzet van professionals
bij sportverenigingen. Enerzijds gericht op het breed ondersteunen van
verenigingen. Anderzijds op het slim benutten van sportparken door
verenigingen te stimuleren om innovatief lidmaatschap aan te bieden en
een ontmoetingsplek te zijn voor eigen leden, andere bezoekers die regelmatig sporten en wijkbewoners. Handhaaf ondersteuning op maat aan de
hand van het jaarlijks vitaliteitsonderzoek. Voeg validatie en controle toe,
ook als dit consequenties heeft voor het aantal verenigingen in de stad.
4

een goede eerste aanzet. De Adviesraad voor Sport ziet graag een bindende
referentienorm voor sport als leidraad voor een gezonde, sportieve en leefbare stad. In het ontwerp van de openbare ruimte worden bewegen en sport
integraal – aan de voorkant van het ontwerpproces - meegenomen. Denk aan
sportbelijning op parkeerplaatsen, straatparcours met atletiekbanen, brede
trottoirs, goede verlichting, horizontaal reliëf in de openbare ruimte, differen
tiatie in sport-, spel- en verblijfsplekken.

Vereenvoudig bereikbaar sporten.

Handhaaf het betaalbaar houden van bewegen en sport voor de Haagse
bewoners met een kleine portemonnee. Ontlast sportverenigingen van de
administratieve taken die hiermee samengaan door het efficiënter maken
van deze regelingen en/of door de inzet van professionals. Continueer gratis
lidmaatschap en/of kortingen bij sportaanbieders via de Ooievaarspas en
stichting Leergeld en door meer samenwerking met het Jeugdfonds Sport
en Cultuur. Introduceer een vorm van wederkerigheid bij het gebruik van de
Ooievaarspas in de sport(club).

3

Investeer en start met herinrichting van 2 sportparken in 2024.

Reserveer budget en start met de herinrichting van Sportpark Zuiderpark
en Sportpark Escamp.
Start met het herinrichten van Sportpark Zuiderpark met een nieuwe in
deling van de velden en de bouw van een tribune(stadion) om de komst
van ADO-mannen en ADO-vrouwen mogelijk te maken.
Sportpark Escamp heeft een centrale ligging in de gebiedsontwikkeling van
Den Haag Zuidwest. Doorbreek de monocultuur (voetbal) door het sportpark als multisport- en stadspark in te richten, zodat het bijdraagt in de
verbinding van bewoners en de wijken en onderdeel uitmaakt van de totale
gebiedsaanpak in Zuidwest.
4 Richt de wijken: Central Innovation District, Laak/Binckhorst
en Den Haag Zuidwest beweegstimulerend in.

Richt deze nieuw in te richten wijken in conform de Omgevingswet en de
maatschappelijke referentienorm in. Dat betekent met aandacht voor bewegen en sport in de openbare ruimte in. Denk hierbij aan brede, veilige, verlichte fiets- en wandelpaden, skeelerroutes, een Athletic Skills Garden, groene
(water) speeltuinen, outdoor fitness elementen, skatepark en playgrounds.
Stel budget beschikbaar, dat samengaat met wat de maatschappelijke
referentienorm voorschrijft.

Optimaliseer het gebruik van sportparken,
te starten met 3 locaties in 2023.
5

6

Innoveer in een beweegvriendelijke stad.

Met de invoering van de Omgevingswet volgt de urgentie om tegemoet te
komen aan een beweegvriendelijke stad. De Haagse referentienormen zijn

Benoem 3 sportclusters tot pilot. Met sportcluster wordt bedoeld: een
sportpark met scholen, velden, sporthal en betrokken sportverenigingen.

Stel een professional aan (via de regeling buurtsportcoach) die werkt en
experimenteert als coördinator/aanjager/sportregisseur in het optimaal
benutten van de sportfaciliteiten in een 24-uurs economie. Ondersteun
dit met behulp van innovatieve toepassingen (apps, etc.). Deze aanpak
stimuleert ook verenigingen om een open club en flexibel te zijn. Denk aan
samenwerkingen met het bedrijfsleven, anders georganiseerde sportaan
bieders (e-sports, urban sports) en maatschappelijke organisaties.
De Adviesraad voor Sport ziet kansen voor het Zuiderpark. Begin met het
huisvesten van ADO Den Haag en het duurzaam exploiteren en het optimaliseren van de mogelijkheden van Sportcampus Zuiderpark voor Den Haag
Zuidwest. Dit kan door intensieve samenwerking van de organisaties in het
sport-onderwijs-innovatie cluster.
6 Professionaliseer sportverenigingen door het aanwijzen van
10 sporthubs in 2025.

Het onderscheid tussen grote bloeiende verenigingen en kleine stagnerende
verenigingen in onze stad wordt steeds groter. Om dit zoveel mogelijk tegen
te gaan is investeren in het professionaliseren van de sportverenigingen
onontkoombaar. Aspecten van sportclubs komen steeds meer onder druk
te staan door o.a. de afname van de bereidheid tot vrijwilligerswerk, toe
name van complexe vraagstukken en eisen van de omgeving (o.a. leden).
De Adviesraad voor Sport ziet kansen om te investeren in zogenoemde
sporthubs. In een sporthub stelt een sterke club de kennis en ervaring
beschikbaar aan 6 tot 8 kleinere sportverenigingen door hen pro-actief te
faciliteren en te ondersteunen. Uitgangspunt is dat alle Haagse sportclubs
een plan opstellen met hun rol (hub of deelnemer) en hun toekomstvisie
voor 2026 en verder. Op basis daarvan kan gezocht worden naar logische
samenwerkingen (per sport, per locatie). Social hubs worden ondersteund
door professionals – in samenhang met het optimaliseren van sportclusters
(advies 5).

Ondersteun en stimuleer samenwerking met markt- en
verenigingsinitiatieven vanaf 2022.
7

Omarm initiatieven zoals Beachcity (inclusief beachstadion), sportvoor
zieningen Stokroosveld, Sportpark Laan van Poot, De Uithof, Alliantie
Vlietzoom, turnhal Loosduinen. Luister naar, koester en benut het enthousiasme, de ondernemersgeest en de maatschappelijke betrokkenheid van
clubbestuurders en ondernemers als zij initiatieven aandragen. Trek
gezamenlijk op als het gaat om sociaal maatschappelijke activiteiten en
verken de (on)mogelijkheden voor publiek-private samenwerkingen.
Verleen financieel support als het bijdraagt aan een uniek en maat
schappelijk relevant sportaanbod.
Ook in het streven naar 100% sportparticipatie is samenwerking met anders
georganiseerde sportaanbieders in Den Haag onontkoombaar. Benut de
kennis en aanpak van deze sportaanbieders om specifieke doelgroepen te
bereiken. Biedt hen de mogelijkheid om te participeren in (gemeentelijke)
programma’s voor sportstimulering.

Versterk de dienstverlening aan sport- en beweegaanbieders
in 2022.
8

Te vaak ervaren inwoners, organisaties, clubs dat zij verdwaald raken in de
ambtelijke organisatie. Om de klant centraal te stellen pleit de adviesraad
voor het inrichten van een Haags sportloket met praktische vragen omtrent
regelgeving, accommodaties en subsidies. Dit sportloket – analoog aan het
ondernemersloket met één telefoonnummer en één emailadres - is er voor
sporters, verenigingen, evenementenorganisatoren en sportaanbieders. Dit
loket, in aanvulling op de huidige ondersteuning, geeft ook inzicht waar vraag
en aanbod van sportinitiatieven per wijk beschikbaar zijn. Faciliteer dit met
ict-mogelijkheden en beschikbaarheid van digitale informatie. Met deze aanpak stelt de gemeente de klant centraal en verkrijgt de gemeente meer inzicht
in de sportvragen die actueel zijn, om zodoende sneller in te spelen op veranderingen. En ook: een sportloket geeft gezicht aan de sport in de stad.

bedrijven op zoek naar samenwerkingen in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hier liggen kansen voor bijvoorbeeld energiebedrijven
in het helpen realiseren van klimaat neutrale clubgebouwen of lokale supermarkten of voedingsbedrijven om te faciliteren in een gezonde sportkantine
(op specifieke dagen). Sportclubs bieden hiervoor een podium met impact
voor bewoners, sportclubs en wijken.
10 Stimuleer talentontwikkeling - met voorkeur op school
vanaf 2026.

Versterk de topsport in de stad door de samenwerking te continueren
met Team NL Centrum Metropool (beachvolleybal, zeilen en skaten) en
ondersteun de kennisoverdracht tussen Team NL Centrum Metropool, de
talentontwikkelingsprogramma’s van sportbonden en de Haagse jeugdopleidingen bij sportverenigingen – analoog aan Bosan turnacademie en
Waterpolo Den Haag - om de topsport op niveau te krijgen en te houden
die past bij de 3e grootste stad van Nederland. Verken de mogelijkheden
om vechtsporten (martial arts, boksen, etc) toe te voegen aan het talent
ontwikkelingsprogramma en samen te brengen op één locatie in de stad.
Start met talentontwikkeling door jonge kinderen vaardig te maken in
bewegen. Dit betekent breed inzetten van het meten en monitoren van
de motorische vaardigheden op alle Haagse basisscholen, voldoende
kwalitatief en kwantitatief bewegingsonderwijs verzorgen en een gevarieerd
sportaanbod in de wijk aanbieden. Kinderen en jongeren die zich competent voelen in de sport, bewegen beter, vaker en langer. Op termijn geeft dit
positieve effecten op sociaal, sportief en gezondheidsgebied. Het zal ook
tot meer topsportprestaties leiden. Dit vraagt om een revolutionaire aanpak
in de hele keten. Organiseer hiervoor ook stads brede talentdagen.

Organiseer jaarlijks één groot topsportevenement inclusief
een breed side-programma.
11

Blijf inzetten op het organiseren van internationale en aansprekende top
evenementen, waar ook mensen met een beperking inclusief aan kunnen
deelnemen. Deze topevenementen promoten de sportieve stad aan zee
en maken gebruik van de vele topsportaccommodaties: Sportcampus
Zuiderpark, Hofbad, Beachstadion, Zeezeilcentrum, RAC-hallen in Den
Haag. Denk hierbij aan de volgende evenementen: Olympic Festival 2024
in het Zuiderpark, WK basketbal 3x3 en EK Handbal in Sportcampus
Zuiderpark en World Cup kitesurfen rond het Beachstadion.

Wie zijn wij
De Adviesraad voor Sport is een onafhankelijk adviesorgaan, ingesteld
door de gemeente Den Haag, en richt zich gevraagd en ongevraagd tot
de wethouder Sport. Ook informeert de adviesraad politieke partijen over
speerpunten op het gebied van sport. De raad houdt zich bezig in het hele
domein van bewegen en sport.
Leden van de Adviesraad voor Sport zijn: John van den Berg (voorzitter),
Ron Jansen, Catharina Abels, Wimar Bolhuis, Rob van Bokhoven, Karen
Bosch, Troy Douglas, Nynke Lely-Straatsma, Lisette van den Heuvel,
Wendy van der Meijs, Kees Mol, Rachid Najib, Soraya Samuels, Elvira
Stinissen, Carola Uilenhoed, Bart Volkerijk.
Het Sportmanifest 2022-2026 ‘De opmaak naar een sportieve beweeg
revolutie’ is ook te verkrijgen in een uitgebreidere versie en in te zien op de
website www.adviesraadvoorsport.nl.

9 Stel een convenant op tussen 150 sportclubs en 150 Haagse
bedrijven in 2024.

Dit convenant is gericht op het stimuleren en faciliteren van de samen
werking tussen clubs en het Haagse bedrijfsleven. Na de corona-pandemie
kunnen bedrijven er niet meer omheen: er is urgentie om werknemers
vit en fitaal te houden. Hier ligt een kans voor de Haagse sportverenigingen.
Denk aan ontmoetingsruimtes (leegstaande kantoorplekken als gevolg
van thuiswerken) bij bedrijven waar beweeg- en sportactiviteiten worden
aangeboden door sportclubs in ruil voor sponsoring. Andersom zijn
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