Voorstel aan burgemeester en wethouders van Leiden betreffende de beantwoording
van de inspraakreacties inzake het Beleidskader sport en gezondheid ‘Samen maken
we de stad gezond en actief 2019-2023’
Inleiding
De inspraakperiode liep van 20 maart tot en met 30 april en is verlengd tot 21 mei 2019. De
inspraakperiode is verlengd omdat wij via de LSF het signaal hadden ontvangen dat er bij diverse
sportbestuurders onduidelijkheid was ontstaan over de rol van sportverenigingen in het nieuwe
beleidskader. Dit signaal hebben wij serieus genomen, zeker gezien het feit dat het college ook in het
nieuwe beleid een onverminderd belangrijke rol voor sportverenigingen ziet. Er is een extra
inloopavond georganiseerd om iedereen in de gelegenheid te stellen om meer informatie in te winnen
of vragen te stellen over het nieuwe beleidskader. Diezelfde avond heeft er ook een gesprek
plaatsgevonden tussen wethouder Damen, wethouder Dirkse en een werkgroep namens de LSF over
de inhoud van de nota.
Er zijn 117 inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties en de beantwoording hiervan staan
weergegeven in onderstaande tabel en zijn geordend op thema.
Een groot aantal zienswijzen (94) had betrekking op het haalbaarheidsonderzoek naar een
wijksportpark Roomburgerpark. Deze vallen buiten de reikwijdte van het voorliggende beleidskader
‘Samen maken we de stad gezond en actief 2019-2023’. Deze zienswijzen zijn gedeeld met de
projectgroep haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburgerpark en ter kennisname aan de
raadscommissie Onderwijs & Samenleving gestuurd ten behoeve van besluitvorming over het
haalbaarheidsrapport.
De inspraakreacties hebben betrekking op de volgende thema’s:
• algemene opmerkingen
• integraal beleidskader
• rol sportverenigingen
• Roomburgpark
• topsport
• positieve gezondheid
• VN verdrag handicap
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Indiener geeft aan dat watervelden noodzakelijk zijn om de kinderen
modern hockey te leren. Zand- en semivelden zijn leuk maar zijn inmiddels
de houten rackets van het tennis, voor de jongste jeugd kan 1 zandveld nog
prima gebruikt worden, daarna liever niet meer.
Indiener geeft aan dat HC Roomburg en Leiden met 4 of 5 watervelden ook
(inter)nationaal van betekenis kan zijn. Nu vinden de belangrijke
jeugdwedstrijden plaats bij Alecto, LOHC of zelfs in Zoetermeer. Indiener is
van mening dat de gemeente belangrijke hockeywedstrijden ook naar HC
Roomburg moet willen halen.
Indiener stelt dat het voor de ontwikkeling van de spelers nuttig is wanneer
zij zaalhockey spelen (inmiddels vast onderdeel voor HC Roomburg), maar
vooral ook trainen. In Leiden en omgeving is een groot tekort aan
zaalruimte waardoor het onmogelijk is om fatsoenlijk te trainen. Extra
zaalruimte en/of een opblaashal zou ideaal zijn.
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Indiener is van mening dat de tennisbanen intensiever gebruikt zouden
moeten worden. Het realiseren van een opblaashal op de tennisbanen zorgt
daarvoor.
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Indiener vraagt hoe de Landelijke en Leidse ambities uit het Beleidskader
Sport en Gezondheid 2019-2023 zich verhouden tot het kappen van
bomen, het verwijderen van groen en een vruchtbare stadstuin ten gunste
van het creëren van kunststof sportvelden?

We streven ernaar dat onze sportvoorzieningen aansluiten bij
ontwikkelingen in de sportsector en de behoefte uit de stad.
De keuze voor een type veld of baan hangt af van de vraag
welke functionaliteit en capaciteit er nodig is. Dit is maatwerk.
Voor kennisgeving aangenomen.

Geen
gevolgen

Ter kennisgeving aangenomen. In overleg met HC
Roomburg onderzoeken wij de mogelijkheden ten behoeve
van indoor hockey. Uit het onderzoek naar de
binnensportcapaciteit blijkt dat er gemiddelde genomen
voldoende capaciteit is. Tijdens de wintermaanden ontstaat
er een piek, als de korfbal en hockey 'naar binnen' gaan.
De gemeente streeft naar sportaccommodaties waar
intensief gebruik van wordt gemaakt, dat geldt ook voor de
tennisparken. Als (tennis)verenigingen aanvullende
voorzieningen wensen, dan gaan we daarover in gesprek.
Bomen en groen spelen een rol bij verschillende speerpunten
in het landelijke en Leidse gezondheidsbeleid. Bomen en
groen zuiveren de lucht, nodigen uit om naar buiten te gaan
en te bewegen en hebben een positieve uitwerking op de
menselijke geest. Het Leidse bomenbeleid zet onder andere
om deze redenen in op het behoud van bomen. Bij
kapaanvragen wordt het belang van de bomen afgewogen
tegen het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en worden
alternatieven voor het behoud van de bomen (door deze in te
passen en te verplanten) standaard onderzocht. Als een
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Indiener vraagt of de gemeente het belang onderschrijft van actieve
betrokkenheid van burgers bij hun eigen gezonde leefomgeving?
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Indiener vraagt of de gemeente een weging kan aangeven van het belang
van de overige aspecten op de gezondheid van haar burgers uitgaande van
het model van positieve gezondheid.
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Indiener vraagt wat de gemeente verstaat onder intersectoraal beleid als er
geen dwarsverbanden worden gelegd tussen overmatig alcohol gebruik en
sportkantines in woonwijken?

2

Indiener vraagt waaruit de goede samenwerking tussen gemeente en
partijen in de wijk Roomburg blijkt?

boom gekapt desalniettemin gekapt wordt zet de gemeente
in op fysieke, danwel financiële compensatie. Ook geldt bij
ruimtelijke projecten een groennorm van 15-25% van het
projectgebied of 50-75m2 per woning vanuit het regionaal
kader duurzame stedenbouw. Een kunststof sportveld kan
intensiever bespeeld worden dan een natuurveld. Hierdoor
kunnen meer mensen sporten en bewegen.
Het college onderschrijft het belang van actieve
betrokkenheid van inwoners bij hun eigen (gezonde)
leefomgeving.
Alle dimensies van het concept van positieve gezondheid
maken gezamenlijk hoe een inwoner zijn/haar gezondheid
ervaart. Daarin brengt het college geen weging aan voor de
verschillende dimensies.
Het beleidskader Sport en Gezondheid verbindt beide
beleidsterreinen meer met elkaar. Sporten, bewegen en
spelen kunnen een positieve bijdrage leveren aan ieder van
de zes dimensies van het concept van positieve gezondheid.
We werken in Leiden zoveel mogelijk integraal. Het
alcoholmatigingsbeleid krijgt, zoals genoemd, uitwerking in
een preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2023. Dit
plan richt zich met name op jeugd en jongvolwassenen, maar
heeft ook zijn effect op volwassenen vanuit hun
voorbeeldgedrag en opvoedende rol. In dit plan, concept
vastgesteld door het college op 20 mei 2019, is ook aandacht
voor alcoholconsumptie in sportkantines. Hierin trekken we
gezamenlijk op met de sportverenigingen.
We willen de ambities uit het beleidskader realiseren door het
uitvoeren van projecten en activiteiten. Bij de uitvoering
hiervan zal per project en activiteit de juiste samenwerking
worden gezocht. Door te kiezen voor een wijkgerichte
aanpak kunnen we maatwerk per wijk leveren.
De wijkregisseur van het Roodenburgerdistrict (o.a.
Roomburg), staat in nauw contact met de wijkverenigingen in
het gebied. Één keer per drie maanden vindt er overleg
plaats tussen de wijkregisseur en de voorzitter van de
wijkvereniging. Daarnaast is er ook eens in de drie maanden
een voorzittersoverleg tussen de wijkregisseur,
wijkbeheerder en de voorzitters van de zeven
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Indiener doet de aanbeveling om - teneinde het gezondheidspotentieel van
inwoners te verhogen en daarmee de positieve gezondheid - integraal in te
zetten op de volgende pijlers (bron Pharos): 1. Preventie en laagdrempelige
zorg. 2. Gedrag & vaardigheden. 3. Fysieke omgeving. 4. Sociale
omgeving. 5. Participatie.
Indiener doet de suggestie om de titel van de nota aan te scherpen, de
foto's in het beleidskader representatiever te maken en doet in het gehele
document diverse tekstsuggesties.

7

Indiener stelt voor een vijfde ambitie toe te voegen aan het beleidskader:
Leiden maakt zich sterk voor een groene leefomgeving om de gezondheid
van al haar inwoners te bevorderen.
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Indiener is van mening dat het uitgangspunt gehandhaafd moet blijven dat

wijkverenigingen in het Roodenburgerdistrict. Specifiek in
Meerburg en Roomburg loopt er ook een wijkenvisie. Deze
wijkenvisie is een inspiratiebron, waarbij de wijkverenigingen
van Meerburg en Roomburg, Stichting Mooi Matilo, RKZorgcentrum Roomburgh, Libertas Leiden en de gemeente
samen werken om dit toekomstbeeld waar te maken.
Hiervoor komt een vertegenwoordiging van deze partijen, als
zijnde stuurgroep, maandelijks bij elkaar.
Gezondheid is een thema dat aan vele onderwerpen raakt,
waarvan in deze inspraakreactie een aantal wordt genoemd.
In andere nota’s wordt expliciet dan wel impliciet aandacht
besteed aan het thema gezondheid .Ook in de dagelijkse
werkpraktijk weten collega’s van de diverse beleidsterreinen
elkaar te vinden.
Het voorgestelde alternatief voor de titel verschuift de focus
geheel naar gezondheid. We hechten aan een titel die zowel
aansprekend is voor sport als gezondheid. We passen
enkele zinnen ter verduidelijking aan.

Wij maken ons sterk voor een groene leefomgeving. Bomen
en groen zuiveren de lucht, nodigen uit om naar buiten te
gaan en te bewegen en hebben een positieve uitwerking op
de menselijke geest. Dit heeft echter zijn beslag in het Leidse
bomenbeleid en wordt daarom niet opgenomen als een extra
ambitie in dit beleidskader. Het Leidse bomenbeleid zet
onder andere om deze redenen in op het behoud van bomen.
Bij kapaanvragen wordt het belang van de bomen afgewogen
tegen het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en worden
alternatieven voor het behoud van de bomen (door deze in te
passen en te verplanten) standaard onderzocht. Als een
boom desalniettemin gekapt wordt zet de gemeente in op
fysieke, dan wel financiële compensatie.
De raad heeft aangegeven dat het sportareaal minstens
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uitbreiding voor een sport gevonden moet worden binnen het bestaande
sportareaal.
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Indiener is van mening dat in het beleidskader veel behartigenswaardige
zaken staan over een gezonde leefstijl, over bewegen en over het belang
van gezond consumeren van voedsel en drinken. Ten aanzien van de rol
van de gemeente vindt de indiener dat de gemeente actiever moet optreden
om die ambities te realiseren. Met aanmoedigen en stimuleren worden ze
niet gehaald. Het is de indiener niet duidelijk op welke wijze de gemeente
de uitkomsten van het beleid en de inzet van instellingen toetst.
Indiener verwacht dat de gemeente concrete plannen heeft om het soort
particuliere activiteiten als Het Zoete Land te stimuleren.
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Indiener ziet graag concrete plannen om de parkeervoorzieningen voor
auto's aanzienlijk terug te brengen of autovrije zondagen te introduceren
teneinde ruimte te creëren voor spelen en bewegen.
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Indiener merkt op dat factoren als rust en stilte de gezondheid ook positief
beïnvloeden. Die komen in het beleidskader niet voor. Het draait om reuring
op de sportparken. Indiener vraagt waar de concrete plannen zijn om
stiltegebieden te realiseren.

30

Indiener is van mening dat dit beleidskader ten onrechte geen rekenschap
aflegt van de effecten op de steeds schaarser wordende ruimte voor natuur
en ecosystemen en dat deze omisse in overleg met de stadsecoloog moet
worden rechtgezet.
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Indiener is tevens van mening dat het beleidskader ten onrechte geen
aandacht besteedt aan de kwalijke gevolgen van luchtverontreiniging op de
bewegende mens, een verontreiniging die naar verwachting van de indiener
bij toenemende verstedelijking verder zal toenemen.

gelijk moet blijven. Soms kunnen er redenen zijn om te
verkennen of uitbreiding van een sport kan plaatsvinden
rondom de bestaande locatie. Dat betekent dat er bij
sportparken verschuivingen, verhuizingen en andere
creatieve oplossingen nodig zijn. Dit doen we altijd in overleg
met sportverenigingen, wijkbewoners en andere
belanghebbenden.
Om onze ambities te monitoren hebben we indicatoren
opgesteld. De opsomming daarvan geven we aan het eind
van de hoofdstukken 2 en 3. Het uitgangspunt is dat de
gemeente de inwoners stimuleert om een gezonde leefstijl na
te streven.

gevolgen

Eind 2019 wordt de visie stadslandbouw aan het college
aangeboden. Dit zal een apart beleidsstuk zijn en wordt niet
meegenomen in dit beleidskader.
Indiener heeft een verzoek dat buiten de reikwijdte van het
voorliggende beleidskader Samen maken we de stad gezond
en actief 20192-2023 ligt. Het verzoek betreft het
parkeerbeleid. De reactie van deze indiener is meegegeven
aan de afdeling die zich bezighoudt met het parkeerbeleid.
Binnen de gemeente Leiden zijn geen stiltegebieden
aangewezen en zijn de voorwaarden om een stiltegebied te
creëren onvoldoende aanwezig. De gemeente volgt hierbij
het beleid van de Provincie Zuid Holland. In de visie
natuurlijke leefomgeving van Hart van Holland zijn is dit
beleid opgenomen.
Groen, natuur en ecosystemen hebben een positief effect op
de gezondheid en het leefklimaat van de stad. Groen dichtbij
nodigt uit om te bewegen, bevordert sociale cohesie, is
stress-verlagend en zorgt voor verkoeling tijdens hitte.
Veranderingen in de openbare ruimte worden voorgelegd
aan de gemeenteraad ter besluitvorming, waarbij natuur en
ecosystemen meegenomen worden in de besluitvorming.
De exacte effecten van luchtverontreiniging op de
gezondheid zijn afhankelijk van locatie en omstandigheden
ter plaatse. Hoeveelheid groen, soort groen, wijze van
beplanting, verkeersbewegingen, etc. bepalen de mate van
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Indiener spreekt waardering uit dat er een beleidskader sport en
gezondheid ligt. Indiener wil graag samen met partners, waaronder de
gemeente, werken aan sport en gezondheid en geeft aan hoe zij deze
samenwerking wil invullen en uitbreiden.

52

Indiener is van mening dat het beleidskader een onevenredig zware druk
legt op sport, terwijl gezondheid veel meer omvat volgens de indiener: een
stressvrije lifestyle, gezond eten, genieten van de natuur in een groene
omgeving. Indiener is van mening dat deze aspecten meer centraal moeten
staan.

52

Indiener wil dat in het beleidskader wordt opgenomen dat stadstuinderij Het
Zoete Land op de huidige locatie kan blijven om vanuit die positie bij te
dragen aan kennis over gezond voedsel en een gezonde leefomgeving.
Indiener spreekt de wens uit om de cijfers over gezondheid,
middelengebruik en lidmaatschap van verenigingen ook uit te splitsen naar
de zgn. focuswijken die het college recentelijk heeft benoemd in het kader
van onderwijskansenbeleid. Dit helpt indiener als uitvoerende organisatie
om concretere doelen te stellen en samen met andere organisaties
meetbare effecten te realiseren.
Indiener wenst mee te denken met diverse ontwikkelingen om scholen
gezond in te richten
Indiener verzoekt de gemeente bij het inzetten van interventies teneinde het
gezond gedrag van kinderen en volwassenen te beïnvloeden cultuur
sensitief te handelen.
Indiener stelt dat sporten door kinderen en volwassenen de aandacht moet
krijgen die het verdient. Het versterken en ondersteunen van de
verenigingen blijft aandacht vragen om juist plaats te bieden aan
‘ongeorganiseerd’ sporten. Vooral kinderen (en ouderen) zijn gebaat bij
sporten in groeps- en/of verenigingsverband, ook als dat een andere vorm
heeft dan gereguleerde wedstrijden of trainingen, wellicht in de openbare
ruimte of op eigen tijden.
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vervuiling en nivellerende effecten daarvan.
Veel inwoners, sportverenigingen en andere
(maatschappelijke) organisaties zijn betrokken bij de stad.
We willen gebruik maken van kennis, expertise en
(uitvoerings)kracht die bij hen aanwezig is. Samen met
inwoners, sportverenigingen en andere (maatschappelijke)
organisaties willen we onze ambities realiseren en maken wij
graag gebruik van een ieders inbreng.
Vanuit gezondheidsperspectief is voldoende bewegen dan
wel sporten van belang. Daarnaast zijn ook andere
leefstijlfactoren (waarvan indiener er een aantal benoemd)
van invloed op de (ervaren) gezondheid van mensen. Het
betreft hier het beleidskader sport en gezondheid. Hierin is
logischerwijs ook aandacht voor sport en bewegen, zonder
daarmee te bedoelen dat sport de meest bepalende factor is
voor een gezonde leefstijl.
Deze zienswijze valt buiten de reikwijdte van dit
beleidskader. Eind 2019 wordt de visie stadslandbouw aan
het college aangeboden.
Op www.leidenincijfers.nl zijn de recente beschikbare cijfers
te vinden over o.a. gezondheid, middelengebruik en sport.
Waar mogelijk zijn de cijfers uitgesplitst naar woonwijken.
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We nemen uw suggestie mee bij de voorbereiding op de
uitvoeringsplannen.
In het beleidskader is aangegeven cultuursensitief te zullen
werken.
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Sportverenigingen zijn een belangrijke partner voor de
gemeente om Leidenaars te laten sporten en bewegen; in
georganiseerd en ongeorganiseerd verband. Dit zullen wij
meer expliciet naar voren laten komen in het beleidskader.

Sportvereni
gingen zijn
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belangrijke
partner
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gemeente
zullen wij
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Indiener is van mening dat het concept positieve gezondheid sterker kan
worden neergezet, sommige dimensies komen niet of weinig aan bod.

113

Indiener vindt dat er weinig verbinding is met andere beleidsterreinen.

114

Indiener geeft aan dat er geen inspraak is op de uitwerking van de ambities
uit het beleidskader: Op basis van deze nota komen uitvoeringsplannen die
door het college worden vastgesteld. Dat betekent dat er geen
inspraakmoment is op de uitwerking in de praktijk, die wordt in deze nota
summier toegelicht.
De indiener heeft haar inspraakreactie in drieën opgedeeld:
1) Reactie op participatieproces
2) Inhoudelijke reactie op het beleidskader
3) Rol die de STL op basis van haar visie voor zichzelf en de
topsportverenigingen ziet bij uitvoering van het beleidskader

110

110

Indiener geeft een reactie m.b.t. op het participatieproces. “De indruk leeft
dat de opzet voor de nota al in november klaar lag en is ingegeven door
landelijk bepaald beleid. Algehele sfeer binnen de sport: wij zijn nergens bij
betrokken. Ons is niets gevraagd. Dit geldt niet alleen voor Topsport Leiden
maar ook voor de LSF en de Leidse sportverenigingen. Ook op andere
momenten (enquête, expertmeeting, scholieren, rondje markt) is niet
serieus gevraagd wat de bijdrage van de Leidse sportwereld aan deze nota
zou kunnen zijn. Ook met de zorgen vanuit de sport m.b.t. de positie van
sport (van volwaardig onderwerp naar bijzaak, een vehikel om gezondheid
te ondersteunen ) is niet serieus geluisterd. Er is al helemaal niets uitgelegd

We werken vanuit het concept van positieve gezondheid. Alle
dimensies van het concept zijn daarbij van belang, maar het
is niet ons doel om aan iedere dimensie evenveel aandacht
te besteden. Afhankelijk van wat nodig is in een wijk kunnen
een of meerdere dimensies meer of minder aandacht krijgen.
In het beleidskader is een aantal beleidsterreinen expliciet
benoemd, maar de samenwerking op het gebied van sport en
gezondheid raakt tal van beleidsterreinen. Het beleidskader
is geschreven vanuit het perspectief van sport en
gezondheid, waarvoor in de uitvoering, waar mogelijk, de
verbinding wordt gemaakt met andere beleidsterreinen.
De uitvoeringsplannen worden in samenspraak met de
omgeving en betrokkenen opgesteld. Indienster wordt
uitgenodigd om te participeren.

Dank voor de uitgebreide reactie op het beleidskader. In
deze nota van inspraak reageren we op de reactie op het
participatieproces en de inhoudelijke reactie op het
beleidskader. Na vaststelling van de nota gaan we met deze
partij in overleg over de mogelijke rol in de uitvoering van het
beleidskader.
Wij betreuren het dat indiener van mening is dat de Leidse
sportwereld niet betrokken is bij de totstandkoming van het
beleidskader. Afgelopen jaar zijn met de indiener twee
ambtelijke overleggen en twee bestuurlijke overleggen
geweest waarin de hoofdlijnen van het nieuwe beleidskader
aan de orde zijn geweest. De indiener is ook betrokken in het
participatieproces. Verder is de inspraakprocedure juist
bedoeld is om de sportwereld te betrekken bij het beleid. Wij
hebben daarbij de inspraakprocedure verlengd om met name
de Leidse sportverenigingen meer tijd te geven om te
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door de gemeente. Geen poging gedaan tot draagvlak”

reageren op het beleidskader. Wij zijn van mening dat de
koppeling van sport en gezondheid de sport juist belangrijker
maakt.
Inleiding

3

Indiener is er voorstander van om te benoemen waar de gemeentelijke
ambities aansluiten op die van het preventieakkoord.

In het nationaal preventieakkoord zijn de ambities, doelen en
maatregelen vastgelegd op de thema’s roken, overgewicht
en problematisch alcoholgebruik. Deze ambities komen ook
terug in de Leidse ambities. Meer concrete punten uit het
preventieakkoord kunnen ook in Leiden op uitvoeringsniveau
worden meegenomen. Dit volgt in de uitvoeringsplannen.
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Ambitie: Leidenaars hebben kennis van een gezonde en actieve leefstijl
3

Indiener geeft aan dat kennis over gezonde voeding en voldoende bewegen
niet automatisch leidt tot gezond gedrag.

14

Wat kan de gemeentelijke overheid nog meer doen dan een bepaald
gedrag of patroon stimuleren? Wat moet er nog meer gebeuren aan het

De motivatie om gedrag te veranderen wordt getriggerd door
ons bewustzijn. Onder bewustzijn verstaan we onder meer
dat we kennis moeten hebben van het gezonde gedrag. We
zien "kennis" daarmee als belangrijke beïnvloedende factor.
De suggesties die gedaan worden voor "uitnodigen tot
gezond gedrag" zijn voorbeelden waar in de afgelopen
beleidsperiode in de uitvoering aandacht is geweest en
gecontinueerd zal worden.
In de inleiding geven we aan dat stress ook
gezondheidsproblemen kan veroorzaken. De slechtere
gezondheid bij mensen die in armoede leven wordt onder
andere veroorzaakt door chronische stress. Er zijn echter ook
andere factoren die de gezondheid van inwoners in armoede
direct of indirect beïnvloeden, zoals sociale inclusie,
emotioneel welzijn, leefstijl en leefomgeving.
Het verleiden tot gezond gedrag komt in het beleidskader
terug bij ambitie 1 waarin we aangeven dat we inzetten op
effectieve technieken en/of interventies om mensen te
verleiden tot gezond gedrag. Daarnaast geeft ambitie 4 weer
dat we de omgeving dusdanig inrichten dat deze uitnodigt
(ofwel verleidt) tot bewegen.
Er zijn vele manieren waarop we het gedrag kunnen
beïnvloeden en daarvoor maken we waar mogelijk gebruik

Geen
gevolgen

Geen
gevolgen

8

107

113

stimuleren van beweging dan nu al gebeurt?
Indiener maakt op een aantal punten aanvullende opmerkingen:
ongeorganiseerd sporten, sporten in de wijk, regiefunctie in de wijk,
kwetsbare inwoners, positieve gezondheid en SES, gebruik openbare
ruimte, sporttuin

van erkende interventies.
De opmerkingen zijn niet van dien aard dat ze leiden tot
aanpassingen, behalve de opmerking over de sporttuin en
het genoemde 'sportstatiegeld'.

Indiener is van mening dat kennis alleen niet voldoende is om tot
gedragsverandering te komen, er moet ook gekeken worden naar het
wegnemen van barrières, voornamelijk bij mensen met een
gezondheidsachterstand.

Kennis is een van de (mogelijke) randvoorwaardelijke
factoren om gezond gedrag te kunnen/willen vertonen.
Daarnaast spelen vele andere factoren een rol. Komende
beleidsperiode leggen we m.n. de focus op het vergroten van
kennis, maar hebben daarnaast ook aandacht voor het
verleiden tot gezond gedrag, attitude, etc. Bij de inrichting
van de openbare ruimte wordt ook rekening gehouden met
gezondheidsaspecten.

Het
informatiebl
ok over de
sporttuin
wordt
herzien.
Geen
gevolgen

Ambitie: Leidenaars gaan verantwoord om met genotmiddelen
3

Indiener heeft enkele suggesties ten aanzien van het Actieplan Rookvrije
kindomgeving Leiden:
- Leiderdorp heeft een APV ingesteld voor rookvrije omgevingen.
- In gesprek met de horeca over het realiseren van de mogelijkheid om op
een rookvrij terras te kunnen zitten.
- Rookvrije evenementen waar veel kinderen komen, bijvoorbeeld Leiden
Maraton: voorzitter is hier zeer in geïnteresseerd.

14

Indiener vraagt of de gemeente bepaalde zaken die schadelijk of nadelig

Vanuit de gemeente moedigen we sportverenigingen al aan
om de sportomgeving gezonder te maken. Dit doen we o.a.
via het project 'Scoren op gezondheid', in samenwerking met
de GGD. Een gezonde sportkantine en een rookvrije
omgeving maken daar onderdeel van uit.
Op 13 oktober 2018 heeft Partij Sleutelstad schriftelijke
vragen aan het college van B en W gesteld over hinderlijke
rookgassen in bepaalde openbare ruimten. In de
beantwoording heeft het college aangegeven dat naar
verwachting een uitspraak van de wetgever nodig is die in de
Tabakswet regelt dat gemeenten zelf mogen beslissen waar
wel en niet gerookt mag worden. De gemeente Leiden wacht
deze helderheid af alvorens een onderzoek te overwegen
naar het aanpassen van de APV om een rookverbod in
(delen van) de stad te bewerkstelligen.
De focus van het actieplan ligt in eerste instantie op de
voorgestelde plekken. Rookvrije terrassen kunnen
verkennend worden besproken met KHN, maar daar ligt niet
de focus. Sportieve evenementen gericht op kinderen zijn
ook mogelijke plekken waar roken ontmoedigd kan worden.
Het college zet in op het stimuleren van gezond gedrag. We

Geen
gevolgen

Geen

9

zijn voor lichaam en geest wil weren of zelfs verbieden?

vinden het belangrijk dat gezond aanbod verkrijgbaar is,
stimuleren het verantwoord omgaan met eventuele middelen
(rookwaren, alcohol en drugs) en zetten in op het voorkomen
van overlast voor anderen als gevolg van middelengebruik.

gevolgen

Ambitie: Leidenaars hebben een gezond gewicht
113

indiener vindt dat er in het beleidskader een sterke focus ligt op beweging
en te weinig op andere factoren, zoals voeding.

Beweging en voeding zijn belangrijke factoren die van
invloed zijn op een gezond gewicht dan wel overgewicht. In
dit beleidskader hebben we aandacht voor beide.
Doordat in dit beleidskader de beleidsterreinen sport en
gezondheid met elkaar verbonden zijn, kan dit de indruk
wekken dat de focus m.n. op bewegen/sporten ligt. Wij zijn
ons ervan bewust dat andere factoren ook een rol spelen.

Geen
gevolgen

Ambitie: Leidenaars bewegen voldoende
14

17

17

Indiener vraagt aandacht bij de uitvoering voor een sterke koppeling met
het onderwijs bij de continuering van de inzet van buurtsportcoaches en
voor voldoende ruimte voor het bewegingsonderwijs.
Indiener is van mening dat de verwevenheid tussen gebonden en
ongebonden sporten en het belang van sportverenigingen duidelijker moet
worden erkend.

Wij zullen bij de uitvoering de aandachtspunten meenemen.

Geen
gevolgen

Het college ziet de verwevenheid tussen gebonden en
ongebonden sporters. Het belang van de sportverenigingen
hierin wordt zeker erkend en zal duidelijker aan bod komen.

Indiener stelt dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen bewegen en
sporten: verantwoord sporten vraagt begeleiding en sportverenigingen zijn
de aangewezen plek om die begeleiding te krijgen.

Het college ziet aan de ene kant de overeenkomsten en aan
de andere kant ook duidelijk het onderscheid tussen sporten
en bewegen. Om de leesbaarheid te bevorderen is niet
overal 'sporten, spelen en bewegen' geschreven, maar kan in
veel gevallen dit wel zo gelezen worden (voetnoot op blz 10).
Niet in alle gevallen is dit zo, vandaar ook dat sporten vaak
apart genoemd is. Sportverenigingen zijn een belangrijke
partner voor de gemeente om Leidenaars te laten sporten en
bewegen. Dit zullen wij meer expliciet naar voren laten
komen in het beleidskader.

Explicieter
aangeven
verwevenh
eid
(on)gebond
en sporters
en
sportvereni
gingen.
Explicieter
aangeven
dat
sportvereni
gingen een
belangrijke
partner zijn
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te laten
sporten en
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Indiener geeft aan dat de demografische ontwikkelingen een
bevolkingsgroei van de stad laten zien. Dit houdt volgens indiener in dat er
meer druk komt op de sport(accommodaties). Indiener bepleit om in de
planperiode van dit beleidskader te onderzoeken welke mogelijkheden er in
het bestaande areaal liggen om elders in de stad een tweede publieke
hockeyclub te stichten.
De integrale opzet van het beleidskader sport en gezondheid spreekt de
indiener aan. Indiener plaatst een kanttekening bij de positionering van de
ongeorganiseerde sport. Indiener ziet hierin geen tegenstelling tot
sportclubs, maar eerder een versterking van de positie van
sportverenigingen.
Indiener ziet vooral een rol voor een sportvereniging als die van hen in het
stimuleren en/of bijdragen van speciale programma’s voor het verhogen
van de gezondheid van de Leidse burgers. Initiatieven zoals genoemd in
het beleidskader op het gebied van gezondheid liggen in dat verband dan
ook vooral bij andere, toegespitste programma’s dan dat wij daar zelf altijd
een eerste rol in zouden moeten spelen. Kern van onze vereniging blijft de
sport. Die balans zou meer aandacht mogen krijgen in de nota, temeer daar
wij ervoor willen waken dat de vrijwilligersorganisatie overbelast raakt door
allerlei beleidsprogramma’s die we dan vervolgens niet of maar half kunnen
uitvoeren. De specifieke rol van een sportvereniging zou dus naar onze
mening een ‘hardere’ plek mogen krijgen in de nota. In principe
onderschrijven wij de uitgangspunten van de ambities waar het de
gezondheid van jong en oud betreft. De rol van een sportvereniging is
volgens ons daarbij essentieel: het bereiken van de eigen leden en de
samenwerkingsmogelijkheden met bijvoorbeeld scholen en
gespecialiseerde gezondheidsorganisaties.
Indiener geeft aan dat “De omgeving verandert en de traditionele
sportvereniging verandert” Sportverenigingen dienen hierop in te spelen en
mee te veranderen”

Indiener geeft aan dat het belangrijk is om jeugd van 13 tot 18 jaar langer
aan het sporten te houden en ouderen, laagopgeleiden, Nederlanders met

Wij zijn ons ervan bewust dat meer inwoners leidt tot een
grotere vraag naar sport. Naast dat mensen wonen in de
stad, willen ze ook ruimte om te sporten, spelen, bewegen en
recreëren. Wij houden hiermee rekening in de ontwikkeling
van de stad en haar bouwopgave.

bewegen.
Geen
gevolgen

In het beleidskader hebben wij geen tegenstelling willen
plaatsen tussen georganiseerde en ongeorganiseerde
sporters. We onderschrijven de mogelijkheid dat de
ongeorganiseerde sport tot een versterking van de positie
van de sportverenigingen kan leiden en andersom.
Bij de uitwerking van de ambities met haar programma's zal
goed gekeken worden wie waarvoor (het meest) geschikt is
als partner. We zijn ons ervan bewust dat sportverenigingen
draaien op vrijwilligers, die steeds meer taken krijgen. Wij
waarderen de inzet van alle vrijwilligers zeer en
onderschrijven net als de indiener dat we moeten voorkomen
dat deze groep vrijwilligers overbelast raakt. De rol van
sportverenigingen zal meer specifiek in het beleidskader
benoemd worden.

Geen
gevolgen

Dit komt overeen met wat wij schrijven op blz. 24. van het
beleidskader: “De sportdeelname blijft gelijk, maar naar
verwachting zullen mensen in 2030 minder vaak lid zijn van
een sportvereniging. Mensen willen dan vooral individueel
sporten of in een zelfgeorganiseerde groep, zodat ze zelf
kunnen bepalen wanneer, waar en met wie zij sporten.
Sportverenigingen staan daarmee voor de uitdaging om hun
aanbod en hun lidmaatschapsmodellen beter aan te laten
sluiten op de veranderde sportvraag van sporters.”
Dit sluit aan bij ons uitgangspunt: “Als gemeente faciliteren
we de sportsector met ruimte voor sport en bewegen,

Geen
gevolgen

Rol van
sportvereni
gingen
meer
specifiek
benoemen

Geen
gevolgen

11

niet-westerse migratieachtergrond en gehandicapten aan het bewegen te
krijgen.
110

Indiener geeft aan dat een sportvereniging een rol heeft bij het “opvoeden”,
zoals het aanleren van waarden als doorzettingsvermogen, discipline,
sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Daarom is het belangrijk om
sportlessen op basisscholen te geven die kunnen leiden tot ander gedrag
maar ook tot nieuwe leden en zelfs tot de ontdekking van nieuwe talenten”

stimuleren we doelgroepen die een steuntje in de rug nodig
hebben en ondersteunen we sportaanbieders”. (blz.23
beleidskader)
De relatie sport-onderwijs wordt door ons wat ruimer
omschreven: “We zetten in de Leidse Educatieve Agenda
met de scholen in op het versterken van de relatie tussen
bewegen en gezondheid op scholen”(blz. 28 beleidskader).

Geen
gevolgen

Ambitie: de openbare ruimte is beweegvriendelijk
2

Indiener vraagt hoe verhouden de wensen zich met veilige en verleidelijke
routes voor 2000 kinderen van 3 basis scholen die zich 2 keer per dag op
hetzelfde stukje Leiden bewegen, zonder veilige fietspaden of verleidelijke
looproutes voor kinderen?

2

Indiener vraagt wat de tendens is van het weghalen van groen en bomen in
het roomburgerpark ten opzichte van de trend naar meer ongeorganiseerd
sporten.

2

Indiener vraagt wat de gemeente vindt van het verkeersprobleem in
Roomburg door scholen en hockeyclub, de parkeerdruk en daarmee
gepaard gaande uitstoot van uitlaatgassen en het inademen van
bovenmatige hoeveelheden fijnstof een individuele keuze van bewoners.

2

Indiener vraagt of de gemeente bereid is om in het kader van inclusieve
stad meer bekendheid te geven aan de speeltuin met mogelijkheden voor
kinderen met beperkingen.

Veilige routes zijn belangrijk door de hele stad heen en dit
aspect wordt in verschillende beleidsterreinen meegenomen.
Belangrijk is om op te merken dat schooltijden en sporttijden
niet gelijk zijn. Het verkeer naar de scholen en sport moeten
dus apart worden beschouwd.
Het sportpark en de uitbreiding daarvan hebben dus geen of
beperkte invloed op de schoolomgeving.
Bomen kunnen bijdragen aan het opnemen van uitlaatgassen
zoals fijnstof. Het is echter van de locatie, soort bomen,
verkeersbewegingen e.d. afhankelijk welk effect dit heeft.
Wel is bekend dat groen dichtbij uitnodigt om te bewegen,
sociale cohesie bevordert, stress-verlagend is en voor
verkoeling zorgt tijdens hitte. Het verbeteren van groen
nodigt uit om te gaan sporten en bewegen.
Een van de uitgangspunten bij ambities 5 luidt: "De openbare
ruimte nodigt uit tot sporten, spelen en bewegen. De speelen beweegruimte is kwalitatief hoogwaardig: groen, gezond,
veilig, avontuurlijk en schoon." Hierin zien wij ook de
verantwoordelijkheid van de gemeente om gezonde keuzes
te faciliteren.
In Leiden wordt gestreefd naar een openbare ruimte die voor
alle Leidenaren, met of zonder beperking bereikbaar,
bruikbaar en toegankelijk is: een inclusieve openbare ruimte
waar alle kinderen samen kunnen spelen. Ook samen
spelen in de speeltuinen behoort hier toe.
Een overzicht van alle speeltuinen is terug te vinden op
speeltuinenleiden.nl en op de website van de gemeente
Leiden. We zullen (nog) meer bekendheid gaan geven aan

Geen
gevolgen

Geen
gevolgen

Geen
gevolgen

Geen
gevolgen

12

2

Indiener vraagt of de gemeente bereid is om een inclusieve speeltuin voor
kinderen met een beperking op te geven voor een kunststof sportveld?

7

Indiener stelt voor een zesde ambitie toe te voegen aan het beleidskader:
Leiden heeft in elke buurt groene trapveldjes.

114

Indienster geeft bij het onderwerp 'de stad groen en speels' ook een aantal
tips mee (zoals overal in de stad zouden bomen en bloemen en kruiden en
speeltjes kunnen komen. Bij het station een zonnebloemdoolhof, een
hinkelpad, een fontein met drinkwater en bomen om schaduw te creëren,
speeltjes om actief te zijn)

alle speeltuinen.
Bij het voorliggende scenario voor het Roomburgerpark is
ook de speeltuin opgenomen. Bij de uitwerking hiervan zal
ook voor de speeltuin een programma van eisen worden
opgesteld op basis waarvan een inrichtingsplan gemaakt kan
worden.
Bij het opstellen van dit programma van eisen zal de
speeltuinvereniging betrokken worden.
Ook wij vinden het van belang dat er voldoende sport-,
beweeg- en speelmogelijkheden zijn voor Leidenaren, dat de
openbare ruimte uitnodigt tot sporten, spelen en bewegen.
We streven naar meervoudig gebruik van voorzieningen waar
dat mogelijk is. Om te zorgen voor voldoende
speelmogelijkheden, waaronder trapveldjes, worden
zogenaamde speelrichtlijnen gehanteerd: de
speelplekkenrichtlijn voor de hoeveelheid speelplekken en de
speelruimterichtlijn voor de hoeveelheid speelruimte.
Voor kennisgeving aangenomen.

Geen
gevolgen

Geen
gevolgen

Geen
gevolgen

Ambitie: Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen
2

Indiener vraagt 'hoe verhoudt de motie (RV 17.0062/5 uit Raad 28 sept.
2017) zich tot de stellingname in het beleidskader Sport en Gezondheid op
pagina 13, waarin transformatie van sportparken Roomburg naar
wijksportparken wordt aangekondigd?'

2

Indiener vraagt wat de gemeente vindt van het kappen van bomen en
weghalen van groen in het Roomburgpark en Trigon terreinen bijdrage

De gemeentelijke visie op sportparken is verwoord in het
Contourenplan Buitensportaccommodaties. Dit plan is door
de gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van 28
september 2017. De gemeente streeft naar multifunctionele,
eigentijdse en open wijksportparken waar niet alleen
sportverenigingen gebruik van maken, maar ook andere
sport- en beweegaanbieders, individuele sporters, scholen en
buurtbewoners. In het beleidskader hebben we de prioritering
in aanpak van sportparken naar wijksportparken bepaald.
Deze is mede gebaseerd op het verzoek van de raad om een
haalbaarheidsonderzoek naar een wijksportpark
Roomburgerpark.
De uitstoot van CO2 is een landelijk (milieu)probleem, maar
heeft geen direct effect op de gezondheid van omwonenden

Geen
gevolgen

Geen
gevolgen

13

leveren aan de CO2 opgave die de stad zich heeft gesteld om een gezonde
leefomgeving te bevorderen?

2

Indiener vraagt waaruit blijkt de noodzaak uit het wijkprofiel en wat zijn de
argumenten om in de wijk Roomburg het park te transformeren naar een
wijksportpark (pag 13)?

2

Indiener vraagt wat de ambities zijn van de gemeente in de wijk Roomburg
om spelen en ongebonden bewegen te bevorderen voor anderen dan
hockey fans?

2

Indiener vraagt of de gemeente bereid is om het Zoete Land op te geven
voor een kunststof sportveld?

14

Indiener stelt voor het overschot aan voetbalvelden om te zetten naar
rugby- en hockeyvelden.

(bron: GGD Hollands Midden). De opgave van CO2-reductie
speelt zich af op een grotere schaal dan op straat- en
wijkniveau.
Wat de exacte CO2-opname van dit specifieke park is, is
afhankelijk van veel factoren. Het verbeteren van groen
nodigt uit om te gaan sporten en bewegen.
De gemeente streeft naar multifunctionele, eigentijdse en
open sportparken. Nu nog zijn sportparken vooral ingericht
voor sportverenigingen. Door sportparken zo veel als
mogelijk multifunctioneel en open in te richten kunnen er
naast sportverenigingen ook anderen gebruik van maken.
Hierbij kan gedacht worden aan andere sport- en
beweegaanbieders (zoals welzijns- en wijkverenigingen) en
individuele sporters. Hierdoor kunnen we nog meer
Leidenaren in beweging brengen.
Om voldoende speelmogelijkheden te creëren worden
zogenaamde speelrichtlijnen gehanteerd. In het hele district
wordt voldaan aan de speelruimterichtlijn. In een aantal
buurten wordt niet voldaan aan de speelplekkenrichtlijn. Door
sportparken zo veel als mogelijk multifunctioneel en open in
te richten kunnen er naast sportverenigingen ook anderen
gebruik van kunnen maken. Hierbij kan gedacht worden aan
ander sport- en beweegaanbieders (zoals welzijns- en
wijkverenigingen) en individuele sporters. In het park
realiseren we ook faciliteiten voor de ongebonden sporter.
Een wijksportpark biedt daarmee juist voor ieder wat wils:
voor kinderen mogelijkheden om te spelen tot aan ouderen
die dagelijks een ommetje willen maken in het groen en
welzijnsaanbieders en wijkverenigingen die activiteiten
aanbieden rondom het multifunctionele paviljoen. Met het
openstellen van deze sportvelden ontstaan meer sport- en
beweegmogelijkheden voor jong en oud.
Dit is niet aan de orde. Het besluit van de gemeenteraad in
het kader van het haalbaarheidsonderzoek wijksportpark
Roomburg voorziet in behoud van Het Zoete Land op de
huidige locatie.
Bij uitbreiding van een sport onderzoeken we of dat binnen
het bestaande sportareaal mogelijk is. Soms kunnen er
echter redenen zijn om te verkennen of uitbreiding van een
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Indiener is van mening dat er alle aanleiding is om tegen een wijksportpark
Roomburgerpark te protesteren, vooral door wijkbewoners die hechten aan
behoud van het Roomburgpark en goede gronden hadden om dat de
gemeenteraad hen daarin ondersteunde. Aan de bewoners van de wijk is
volgens de indiener nooit gevraagd of er behoefte is aan uitbreiding met
hockeyvelden en een park met reuring. Het beleidskader moet nog in de
raad worden behandeld, maar met de uitvoering van het concrete
voornemen van een wijksportpark Roomburgerpark is al begonnen.
Indiener geeft aan dat niet duidelijker gemaakt had kunnen worden dat
welke inbreng van wijkbewoners en van gemeenteraad bij de behandeling
van het haalbaarheidsrapportage voor het college zonder enige betekenis
is.
Indiener leest in het beleidskader het voorstel om wijksportparken te
realiseren met een multifunctionele accommodatie met een (niet clubeigen)
horecaondernemer. Indiener schetst kanttekeningen hierbij. Indiener
verzoekt het beleidskader zo aan te passen dat de gemeente ernaar streeft
clubs zo veel als mogelijk een eigen accommodatie te laten huren en of in
eigendom te hebben, daar waar clubs dat willen in eigen beheer - ook de
horeca.
Indiener vindt dat niet duidelijk is omschreven hoe de wijksportparken
beheerd gaan worden, wat de openingstijden zijn, hoe aansprakelijkheid
wordt geregeld.

Indiener is positief over het herinrichten van (wijk)sportparken zodat er
meer doorgangsroutes komen voor wandelaars en hardlopers. Wel graag in
een gezonde leefomgeving, dus met levend groen en biodiversiteit en geen
kunstgrasvelden.
Indiener is van mening dat het uitgangspunt gehandhaafd moet blijven dat
uitbreiding voor een sport gevonden moet worden binnen het bestaande
sportareaal, zodat uitbreiding van een sport niet ten koste gaat van een
groene leefomgeving.

sport kan plaatsvinden rondom de bestaande locatie. Dat
betekent dat er bij (sport)parken verschuivingen,
verhuizingen en andere creatieve oplossingen nodig zijn. Dit
doen we altijd in overleg met sportverenigingen,
wijkbewoners en andere belanghebbenden.
In het contourenplan buitensportaccommodaties is de visie
op sportparken verwoord: de gemeente streeft naar
multifunctionele, eigentijdse en open wijksportparken. Het
contourenplan is vastgesteld door de gemeenteraad. De
gemeenteraad heeft per motie verzocht om de haalbaarheid
van een wijksportpark Roomburg te onderzoeken. Gelijktijdig
met het opstellen van het voorliggende beleidskader is dit
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het
ruimtelijk inpasbaar is. Het ligt derhalve in de reden, zeker
gezien de uitbreidingsbehoefte van de hockeysport, om de
transformatie naar een wijksportpark Roomburg als ambitie
op te nemen in het beleidskader.
Het overnemen van accommodaties van verenigingen door
de gemeente is niet de inzet van het beleid. In het
beleidskader geven we aan dat per wijksportpark bezien
welke (nieuwe) beheer- en/of exploitatievorm geschikt is. Dit
kan per sportpark verschillen. Hier kan een rol voor de
gemeente liggen, maar net zo goed voor een vitale
sportvereniging met ondernemerszin.
Bij de uitwerking van het uitvoeringsplan 'transformatie van
sportparken Roomburg, Mors en Noord naar wijksportparken'
komen veel van de genoemde punten aan bod. Hoe de
transformatie naar multifunctionele eigentijdse en open
wijksportparken er uit gaat zien zal per project worden
uitgewerkt.
De keuze voor een type veld of baan hangt onder meer af
van de vraag welke functionaliteit en capaciteit er nodig is.
Dit is maatwerk. We nemen deze zienswijze mee bij de
uitwerkingsplannen van de wijksportparken.
Bij uitbreiding van een sport onderzoeken we of dat binnen
het bestaande sportareaal mogelijk is. Soms kunnen er
echter redenen zijn om te verkennen of uitbreiding van een
sport kan plaatsvinden rondom de bestaande locatie. Dat
betekent dat er bij (sport)parken verschuivingen,
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Indiener heeft een aantal vragen over de invulling van wijksportparken
(zoals openingstijden, toezicht, uitleen materiaal). Verder geeft indiener aan
dat sportvelden nogal kaal kunnen zijn en geeft een aantal tips mee voor de
inrichting van de openbare ruimte (zoals 'kunst' om overheen of tegenaan te
springen, een minibied, heuveltje om vanaf te rollen, jeu de boulebaan,
bankjes).

114

Indiener doet enkele suggesties over zwembaden (jaarabonnement met
sterke reductie voor minima, hele dag zwembad ook beschikbaar voor
ongebonden sporter, goede bereikbaarheid, baden voor iedereen
toegankelijk en ruim open zijn).
Indiener mist de regierol van de gemeente om samen met (potentiële)
gebruikers van binnenaccommodaties gebruikers tijdens de ‘winterpiek’
toch een plek te kunnen geven hetzij door nog dieper in te zoomen op de
bestaande capaciteit dan wel het mede faciliteren van tijdelijke sporthallen.
Wij zijn vanzelfsprekend bereid hierbij onze kennis en planvorming te willen
delen met derden.

116

116

110

110

110

Indiener vindt dat prioritaire aandacht gegeven zou mogen worden aan de
ontwikkeling van omni- (of multi-) sportverenigingen vanwege de
samenhang met de ontwikkeling van wijksportparken.
Indiener geeft aan dat we te maken hebben met de opkomst van de
ongebonden sporter en de vraag naar nieuwe, originele sporten, waar de
clubs open voor moeten staan.

Indiener ondersteunt het idee van multifunctionele sportparken in de wijk.
Indiener streeft ernaar dat sportverenigingen en ongebonden sporters hier
samen optrekken. Dit betekent dat accommodaties aantrekkelijk moeten
zijn voor ongebonden sporters, maar ook nadrukkelijk de thuishaven
moeten blijven voor de sportverenigingen. Daarom is het belangrijk
aangepaste trainingen en initiatieven in de wijk aan te bieden. Dit kan leiden
tot nieuwe leden en zelfs tot de ontdekking van nieuwe talenten.
Indiener geeft aan dat exploitatie van een kantine niet perse een taak van

verhuizingen en andere creatieve oplossingen nodig zijn. Dit
doen we altijd in overleg met sportverenigingen,
wijkbewoners en andere belanghebbenden.
Wij streven naar wijksportparken die voor ieder wat wils
biedt, waar ruimte is om te recreëren, te bewegen en te
sporten, waar de jongste jeugd kan spelen en ouderen van
een wandeling kunnen genieten en waar welzijnsorganisaties
en/of wijkverenigingen activiteiten rondom een
multifunctioneel paviljoen activiteiten organiseren. In de
uitvoeringsplannen zullen deze punten uitgewerkt worden en
nemen we de tips graag ter harte.
Voor kennisgeving aangenomen.

Geen
gevolgen

Geen
gevolgen

We gaan toewijzingscriteria opstellen zodat we verenigingen
en andere gebruikers beter kunnen verdelen over de
verschillende accommodaties. Wij zijn op dit moment met de
indiener in overleg om de mogelijkheden van tijdelijke
sporthallen op verschillende locaties in de stad te
onderzoeken. Bij het opstellen van de toewijzingscriteria
nemen we het aanbod van de indiener mee.
De invulling van wijksportparken volgt in de
uitvoeringsplannen. Daarin zal ook aandacht zijn voor de
ontwikkeling van omni (of multi) sportverenigingen.
Dit komt overeen met wat wij stellen in het beleidskader: “We
bekijken of we weinig gebruikte sportruimte kunnen inzetten
voor de toenemende vraag van ongeorganiseerde en andersgeorganiseerde sporters. Het is belangrijk dat er flexibiliteit is
in het sportareaal om mee te kunnen bewegen met de
ontwikkelingen in de sport”.
Multifunctionaliteit van de sport en (wijk)sportparken is een
van de belangrijkste uitgangspunten voor ons beleid voor de
komende jaren en we waarderen de steun daarvoor.

Geen
gevolgen

Wij streven naar multifunctioneel gebruik van

Geen

Geen
gevolgen
Geen
gevolgen

Geen
gevolgen

16

de gemeente is. Sportverenigingen moeten de mogelijkheid krijgen tot
eigen exploitatie. De kantine is voor veel sportverenigingen belangrijk als
bron van inkomsten, maar vooral voor de sociale samenhang binnen de
club. Dit moet zo blijven.

ondersteunende ruimten, waarbij we kijken naar de
mogelijkheid voor verenigingen om zelf een rol te spelen in
beheer en onderhoud. Het is geen uitgangspunt dat de
kantine een belangrijke bron van inkomsten moet blijven voor
sportverenigingen

gevolgen

Haalbaarheidsonderzoek Roomburg
Tota
al 94

-

Indiener geeft een zienswijze die betrekking heeft op het
haalbaarheidsonderzoek naar een wijksportpark
Roomburgerpark. Deze valt buiten de reikwijdte van het
voorliggende beleidskader Samen maken we de stad gezond
en actief 20192-2023 dat ter inzage heeft gelegen. De
besluitvormingsprocedure voor het haalbaarheidsonderzoek
biedt geen ruimte voor een zienswijzeprocedure. Wel zijn de
zienswijzen gedeeld met de projectgroep
haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburgerpark en
ter kennisname aan de raadscommissie Onderwijs &
Samenleving gestuurd ten behoeve van besluitvorming over
het haalbaarheidsrapport.

Geen
gevolgen
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