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Verslag van de bijeenkomst van de Adviesraad voor Sport van 31 januari 2019 
 
Aanwezig: John van den Berg (voorzitter), Catharina Abels, Wimar Bolhuis, Troy Douglas, Lisette 

van den Heuvel, Liliane Mandema, Hanneke van der Marel (gemeente), Anja Overhoff, 
Soraya Samuels, Pjer Wijsman, Carola Uilenhoed, Jafar Zareei en Wendy van der 
Meijs (secretaris). 

Verhinderd: Ellen Bekkering, Rob van Bokhoven, Kees Mol, Job Schenau, Anneke van Zanen-
Nieberg 

 

 
 
1. Opening 
Om 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering en verwelkomt de leden. De voorzitter kondigt aan 
dat anders dan wij gewend zijn de gastheer vanaf 20.30 uur een presentatie geeft. De agenda start 
om die reden bij punt 3. 
 
2a. Mededelingen 
De secretaris heeft een verhindering ontvangen van Rob, Anneke en Job. Kees is door griep geveld. 
Ellen is afwezig.   
 
2b. Verslag adviesraadvergadering 13 december 2018 
De voorzitter neemt het verslag door. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
De voorzitter merkt op dat het verslag vanaf deze vergadering op de website wordt gepubliceerd.   
 
2c. Overzicht en Samenvatting Toegezonden Stukken 
De voorzitter neemt aan de hand van het overzicht de toegezonden stukken door van de periode 7 
december 2018 tot en met 24 januari 2019. Er zijn vragen met betrekking tot: 
 

Punt 6 –  Resultaten Campagne AllTogetherChallenge  
Anja reageert naar aanleiding van de evaluatie van de John Blankenstein Foundation (JBF). Zij 
draagt de JBF een warm hart toe en is een groot voorstander om diversiteit binnen clubs 
bespreekbaar te maken. Anja stelt voor om namens de adviesraad de John Blankenstein 
Foundation voor te dragen voor de Jos Brink Prijs. Deze prijs is een initiatief van het Ministerie 
van OCW en wordt iedere twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die zich inzet voor 
de acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, etc. personen. 
De secretaris reageert dat de initiatieven van de JBF een belangrijke bijdrage leveren aan deze 
ontwikkeling. De vraag is of het een eigenlijke taak is van de adviesraad om een organisatie voor 
te dragen. Het schept mogelijk de verwachting dat de adviesraad alle sport gerelateerde awards 
volgt en de kennis in huis heeft om te beoordelen of een Haagse organisatie hiervoor in 
aanmerking komt. De voorzitter vult aan dat in de statuten niet is opgenomen dat dit een taak is 
van de Adviesraad. Anja begrijpt de kanttekening en stelt voor om op persoonlijke titel, met als 
toevoeging lid van de adviesraad voor sport, de JBF voor te dragen. De aanwezige leden kunnen 
zich goed vinden in dit voorstel.  

 
2d. Voortgangslijst DB 
Aan de hand van de voortgangslijst, zijn op enkele acties nog aanvullingen te melden. De secretaris 
vult aan: 
 

Planning onderwerpen: Het DB heeft met het oog op het nieuwe jaar de planning voor 2019 
besproken. Er zijn diverse thema’s aangevuld, mede naar aanleiding van de ontmoeting met 
de wethouder op 13 december jl. De secretaris vraagt leden met suggesties te komen. Deze 
kunnen ook per email nagestuurd worden.  

AvS Agendapunt 3  

Bijlage 3-b 
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Project Sportiviteit en Respect: Via Anja is vernomen dat HBS Crayenhout voor de 
hockeyafdeling wil werken aan regels voor sportiviteit op en langs het veld en belegt hierover 
een aparte avond. In overleg zal de secretaris, ter bevordering van het thema en ter 
ondersteuning van de inbreng van expertise, bij deze interne bijeenkomst van HBS 
aanschuiven. 

 
Zienswijze Omgevingsplan Binckhorst: Tot op heden niets over vernomen. Er is een 
bericht uitgegaan wat de stand van zaken is en op welke wijze de adviesraad hierin een 
bijdrage kan leveren. 

 
Stichting ADO Vrouwen: De secretaris licht toe dat het DB werkt aan een brief voor de 
wethouder met daarin onze wens om te werken naar een situatie waarbij ADO 1e elftal, ADO 
Vrouwen en ADO Jeugd op één complex in het Zuiderpark trainen. Daarbij gebruik makend 
van de faciliteiten van sportcampus Zuiderpark.  
Troy bevestigt dat Ajax ook met meerdere disciplines op één locatie traint (De Toekomst).   
De transformatie naar natuurgras is in een stroomversnelling geraakt doordat de betaald 
voetbal organisaties zich hebben uitgesproken zo snel mogelijk over te willen gaan naar 
natuurgras. ADO directeur Manders heeft de datum genoemd van het seizoen 2020-2021. 
Een concept-brief van de adviesraad met daarin onze wens wordt via de nieuwsbrief bij de 
leden onder de aandacht gebracht.  

 
Kennismaken woordvoerders Sport: Het DB werkt gestaag verder aan de kennismaking 
met raadsleden. Op vrijdag 1 februari is er een afspraak met de fractievertegenwoordiger, 
Samir Ahraui, van de PvdA. Aansluitend is er een kennismaking met de woordvoerder van de 
VVD, Remco de Vos.  

 
4. Acties naar aanleiding van ontmoeting wethouder Sport 
De voorzitter licht toe dat er een kort overzicht is gemaakt van de bespreekpunten met de wethouder 
tijdens de adviesraadvergadering van 13 december jl. Het DB heeft per thema een voorstel 
toegevoegd hoe er mee om te gaan. De voorzitter neemt de thema’s door.  
 
a) Ontwikkelen en uitrollen van een Haags Sportkwartier in Den Haag Zuid-West 
De voorzitter licht het punt kort toe. Het voorstel van het DB is aan te sluiten bij de brainstormsessies 
die hiervoor worden georganiseerd.  
Hanneke vult aan dat eerder deze week een visie is gepresenteerd over het Haags Sportkwartier aan 
bedrijven en instellingen. De visie richt zich op een integrale aanpak op wijkniveau en gaat over alle 
thema’s. Sport wordt hierbij ingezet als middel, als vliegwiel om veiligheid, eenzaamheid, leefbaarheid 
aan te pakken. Zo zijn er goede ervaringen met de Bas van de Goor Foundation om via een cursus 
wandelen van 10 tot 12 weken groepjes mensen uit de eenzaamheid te halen, in beweging te 
brengen en een gezondere leefstijl bij te brengen. De cursus wordt uitgebreid naar 20 wijken in Den 
Haag. Lisette vult aan dat deze actie naadloos aansluit bij de beweging die is ingezet vanuit de 
zorgsector, waar zij al eerder in een adviesraadvergadering over heeft bericht. Vanuit de zorgsector is 
een beweging gestart gericht op leefstijl en bewegen, waarin veel partijen gezamenlijk optrekken. 
John vraagt Hanneke of het visiestuk over het Haags Sportkwartier openbaar is. Hanneke reageert 
dat in de bijeenkomst op 6 maart a.s. de visie wordt voorgelegd aan stakeholders, waaronder de 
adviesraad. Een uitnodiging hiervoor volgt. 
De algemene vergadering is akkoord met het voorstel van het DB. 
 
 
b) Ondersteunen van verenigingsleven  
Wethouder De Mos liet tijdens de bespreking weten een groot voorstander te zijn van het 
verenigingsleven, maar hij ziet ook dat sommige clubs in de stad het moeilijk hebben. De Mos zou 
graag zien dat de adviesraad meedenkt hoe je deze verenigingen kunt versterken.  
Het DB stelt voor om als adviesraad aan te sluiten bij bijeenkomsten die hierover door de gemeente 
worden georganiseerd. Tevens is het voorstel om een werkgroep in te stellen om een aantal concrete 
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eigen suggesties uit te werken, die verder reiken dan verenigingen en ook anders georganiseerde 
sporten betrekken. 
Jafar vult aan dat Koryo als vereniging ook ervaring heeft om ook andere vormen van bewegen aan 
te bieden. Zo organiseert de vereniging salsa of wordt er een baby-sit aangeboden, zodat moeders 
met kleine kinderen ook de mogelijkheid hebben om te gaan sporten.  
 
De algemene vergadering stelt voor om aanvullende artikelen en informatie over (nieuwe vormen 
van) verenigingen en anders georganiseerde sporten te verspreiden.  
Er komt een werkgroep die zich buigt over dit thema. Wimar meldt zich hiervoor aan. 
 
c) Inspreken in raadscommissies  
De voorzitter licht toe dat de wethouder het een goede zaak vindt dat de adviesraad blijft inspreken 
om aandacht te vragen voor sport in de stad, zoals dat ook is gebeurd voor de Binckhorst. De 
vergadering is akkoord met het voorstel om na overhandiging van het advies Ruimte voor Sport een 
afspraak met de wethouder voor sport (De Mos) én ruimtelijke ordening (Revis) aan te vragen.  
 
d) Investeren in sport  
De wethouder sport heeft de adviesraad gevraagd om mee te denken over investeringen in de sport 
in Den Haag vanaf 2020. De voorzitter vraagt of de leden nog aanvullingen hebben op de suggesties 
die zijn voorgedragen door het DB.  
De voorzitter vult Sporthoofdstad 2022 aan als suggestie. De secretaris stelt een conceptbrief op, die 
via de nieuwsbrief, ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd.  
 
e) Haags Sport Akkoord 
Met de wethouder is besproken om bij de voorbereidingen voor de totstandkoming van het Haags 
Sport Akkoord de adviesraad nauw betrekken bij de aanpak, het proces en de inhoud.  
Hanneke vult aan dat de gemeente dit traject vooral praktisch wil insteken met een concrete aanpak 
voor de vraagstukken waarmee sportorganisaties in de stad te maken hebben. Ook de wethouder wil 
hierin een zichtbare en eigen aanpak in aanbrengen. Planning is dat er in mei een Haags Akkoord 
ligt.  
Het DB stelt voor om in samenspraak met de gemeentelijke projectleider (Esther Arons) te bespreken 
op welke wijze de adviesraad betrokken kan worden bij de totstandkoming. De leden kunnen zich 
vinden in dit voorstel.  
 
f) Europese Sport Hoofdstad 
De voorzitter licht toe dat Den Haag in 2022 de Europese titel: European Capital of Sports draagt. De 
grote vraag voor de stad is nog: hoe geef je als stad invulling aan deze titel? En wat moet het in de 
stad achterlaten. Wat wordt je legacy?  
Hanneke vult aan dat het WK zeilen in 2022 in Den Haag plaatsvindt als groot evenement. Ook wordt 
nog gewerkt aan de organisatie van een grote conferentie. Er is onlangs een brainstorm geweest met 
landelijke partijen, zoals de VSG en NOC&NSF om mee te denken wat deze titel voor de sport kan 
betekenen. Anja merkt op dat inclusie een thema is dat hierbij goed aansluit.  
De voorzitter laat weten dat het bestuur voorstelt om het thema Europese Sport Hoofdstad in een 
aparte vergadering centraal te stellen. Voorafgaand zal het bestuur met de projectleider in gesprek 
gaan. De adviesraad heeft dan de mogelijkheid om een advies in de loop van het jaar uit te brengen. 
De ledenvergadering is akkoord met dit voorstel.  
 
5.  Bespreken conceptadvies Ruimte voor Sport 
De werkgroep heeft een conceptadvies opgesteld naar aanleiding van de gesprekken die het heeft 
gevoerd met experts en op basis van andere relevante (bestuurlijke) informatie. De voorzitter licht toe 
dat het thema tot stand is gekomen door het gebrek aan aandacht voor sport in de stad, met als 
concreet voorbeeld de planvorming voor de Binckhorst.  
Catharina, als lid van de werkgroep, merkt op dat het een interessant traject is geweest waarbij een 
aantal boeiende sprekers zijn gehoord. Pjer vult aan dat er in de bestuurlijke besluitvorming makkelijk 
voorbij wordt gegaan aan sport. Het is belangrijk dat de Adviesraad voor Sport vinger aan de pols 



 
4 

 

houdt. Hij geeft als voorbeeld dat hij deze week in gesprek is geweest met een projectontwikkelaar en 
dat het opmerkelijk is hoe elke organisatie op zijn eigen eiland/terrein werkt, terwijl er zo eenvoudig 
(en goedkoop) dubbelgebruik kan worden gestimuleerd. Denk aan het inkleuren van een parkeerdek 
met velden of atletiekbanen. 
Liliane brengt naar voren dat de omgeving belangrijke impuls kan geven om mensen in beweging te 
brengen. 
Lisette reageert dat ze veel elementen terugleest van de presentatie van de architect in mei vorig 
jaar. Ze benadrukt de winst die is te boeken op het gebied van gezondheid. Ze doet de suggestie om 
dit nog nadrukkelijker in het advies op te nemen, zoals eenzaamheid, preventie-akkoord, vergrijzing. 
Enkele leden reageren dat ze het een prettig en duidelijk verhaal vinden. De suggestie wordt gedaan 
om de sportnorm nog extra te benadrukken in het advies. 
De secretaris zegt toe om het document, zo veel als mogelijk, op de genoemde punten aan te vullen. 
Tevens komt er nog een samenvatting en voorwoord in. Een aangepaste versie zal nogmaals aan de 
adviesraad worden voorgelegd via de nieuwsbrief.  
 
Agendapunt 3: Presentatie Sportcentrum Leeuwenbergh 
Namens de organisatie verzorgt Marcella Koek een deel van de presentatie. Zij is vanaf 20.30 uur 
beschikbaar, waardoor de presentatie van Gerard van Hellemondt en Marcella Koek is verschoven 
naar het laatste punt op de agenda. Gerard start om 20.40 uur zijn presentatie. Hij vangt zijn betoog 
aan met de inleiding dat Sportcentrum Leeuwenbergh sinds 2002, na de herverdeling van de 
gemeentelijke grenzen, gevestigd is in Den Haag. Voor die tijd was het park gevestigd op 
gemeentelijke grond van Leidschendam/Voorburg. Sportpark Leeuwenbergh is om die reden ook niet 
bekend in Den Haag, omdat het fysiek gelegen is tussen de gemeentelijke grenzen van 
Leidschendam en Voorburg.  
 
Sportpark Leeuwenbergh is een groot tennispark. Naast 20 tennisbanen, beschikt het ook over 4 
padelbanen. Verder is er een naschoolse opvang gevestigd op het park, dat momenteel 70 kinderen 
opvangt na school. Tennisvereniging Leeuwenbergh is de belangrijkste partner. De tennisschool 
verzorgt tennislessen en heeft jaarlijks ca. 900 tot 1100 deelnemers. Gerard is tevens tenniscoach. 
 
De eigenaren Gerand van Hellemondt en Rob Reichardt zijn via een kennis in contact gekomen met 
padel. Beide heren hebben een sportopleiding en zijn pioniers in hun werk. In 2015 zijn zij naar 
Spanje afgereisd om meer kennis te nemen van padel. Uiteindelijk hebben ze geïnvesteerd in 4 
banen. De eigenaren zijn innovatief ingesteld. Zo investeren ze in data verzameling (op basis van het 
atletic skills model) en streven ze duurzaamheid na (warmte uit de grond) bij de nog nieuw te bouwen 
tennishal. Ook in de naschoolse opvang, die zij zelf organiseren, bieden ze een divers palet van 
sporten aan, waaronder padel. Het centrum organiseert jaarlijks het ITF jeugdtoernooi.  
 
De organisatie loopt bij de uitwerking van hun ambities regelmatig aan tegen de beperkende 
regelgeving van de gemeente. Zo hebben zij een plan klaar liggen voor een multifunctionele hal, 
alleen is dit in het bestemmingsplan op een andere locatie ingetekend, waardoor er veel regelwerk 
aan vast zit om dit aan te passen. Ook beogen zij een uitbreiding van padelbanen. De organisatie zou 
graag zien dat de functie van het bestemmingsplan meer flexibel wordt geïnterpreteerd. Zo wordt de 
ballonhal al jaren gedoogd, maar een permanente multifunctionele hal mag niet worden gebouwd. 
Ook is een overkapping aan de bovenzijde van de padelbanen gewenst. Dit wordt alleen gezien als 
een bebouwing en is om die reden niet mogelijk binnen het  bestemmingsplan. 
 
Marcella Koek vervolgt de presentatie. Zij is Nederlandse Kampioen padel en geeft een introductie op 
het spel door middel van foto’s en filmpjes. Padel wordt altijd 2 tegen 2 gespeeld. Het heeft veel 
paralellen met tennis, maar het wordt op een kleinere baan (10 bij 20 meter) gespeeld met 
glaswanden of muren. Hierdoor blijft de bal vaker en langer in het spel zonder dat er een stil moment 
valt. De telling is hetzelfde als bij tennis. De service is altijd onderhands. De techniek van de sport is 
makkelijker om aan te leren dan tennis, waardoor het voor kinderen laagdrempeliger is. Er kunnen al 
snel leuke rally’s worden gespeeld. Ze ziet dat de sport vaak als familiesport wordt gespeeld. 
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De sport is populair, dat blijkt uit de groei van het aantal banen in Nederland. Zo waren er nog 6 
banen in 2005 en in 2017 telde Nederland 160 banen. Naast Den Haag, zijn in Lelystad en Rotterdam 
sportparken gevestigd met meerdere padelbanen. De huidige sportinfrastructuur is nog niet 
voldoende om de groei van de nieuwe sport op te vangen. De KNLTB en de Padelbond zijn in 
gesprek om meer competities en toernooien te organiseren.  
 
Tennisverenigingen pakken padel op als ‘vervanger’ van de tennis, dat juist een terugloop in leden 
ziet. Tennis heeft in populariteit ingeboet in de afgelopen jaren als gevolg van de crisis (mensen 
bezuinigen op tennis) en het uitblijven van vernieuwing in het spel. 
 
Marcella is overgestapt van tennis naar padel. Zij heeft baat bij haar vaardigheden in de tennis en is 
‘verliefd’ geworden op de snelheid van padel. Vorig jaar mocht zij uitkomen op het WK Padel in Zuid-
Amerika. Met een filmpje toont ze aan dat padel een echte tv-sport kan worden. Zij sluit daarmee haar 
presentatie af. 
 
 
6. Rondvraag 
In de rondvraag komen de volgende vragen en opmerkingen aan de orde: 
 
John: In december vond het sportgala plaats. Hoewel het even is geleden is, is de voorzitter 

benieuwd hoe de leden het gala hebben ervaren.  
De algemene reactie is dat iedereen het een goede editie vond. Een goed gevulde zaal met 
veel enthousiaste reacties vanuit het publiek. Gezellige sfeer. Het programma liep vlot. Over 
de presentatie van het gala verschillen de meningen enigszins. Een tip voor volgend jaar is 
om goed na te denken over de sprekers tijdens het vip-programma. Al met al blikt de 
adviesraad terug op een goed georganiseerd gala.  

  
  De voorzitter benoemt tevens dat alle leden inmiddels de nieuwsbrief en vergaderstukken 

online ontvangen. De voorzitter vraagt hoe dit bevalt. De leden hebben goede ervaringen. 
Prettig dat alles bij elkaar staat. Het werkt (goed). 

 
Anja: Geeft een korte toelichting op haar activiteiten als voorzitter van de Special Olympics 

Nationale Spelen. Ze spreekt veel leuke partijen en ontvangt enthousiaste reacties in haar 
rondgang langs bedrijven, instellingen en verenigingen. Op dit moment werkt de stichting 
hard om de benodigde minimale financiering binnen te halen. Om het evenement te 
organiseren is er  minimaal 500.000 euro nodig vanuit de markt. Op 1 oktober a.s. valt het 
go/no-go moment.  

 
7. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit om 22.00 uur de vergadering. 
 


