INSPREEKNOTITIE SPORTRAAD d.d. 13 SEPTEMBER

Geachte college, beste mensen,
● Dank dat ik hier een bijdrage mag leveren aan een
onderwerp wat al onze inwoners aangaat en ieder van u in
het college dicht aan het hart ligt.
● Gezonde, sportieve en participatieve mensen. Dat is iets wat
we allemaal willen hebben in onze gemeente. Dat is iets wat
we allemaal willen zijn als burger. Dat is iets wat u als
college terecht wilt stimuleren met het onderzoek naar de
binnensport accommodaties.
● Als Sportraad willen we graag 3 punten aan u meegeven
zodat u dit effectief kunt realiseren.
1. Als je gemeente zowel groeit als vergrijst, dan ontstaat er
een grotere behoefte aan sportaccommodaties.
2. Als je een tekort aan zaalruimte in de avonduren en in het
weekend hebt, dan kan je deze niet oplossen met uren
midden op doordeweekse dagen.
3. Als je een sporthal sloopt voordat er een nieuwe staat, dan
vergroot je het tekort aan zaalruimte.
● Ik zal deze 3 punten kort toelichten:
1. Als je gemeente zowel groeit als vergrijst, dan
ontstaat
er
een
grotere
behoefte
aan
sportaccommodaties.
● Onze gemeente groeit. Prachtige wijken worden binnen onze
gemeentegrenzen gebouwd. U zult het uiteraard met de
Sportraad eens zijn dat al de mensen die er in onze
gemeente bij komen - en uiteraard ook de al bestaande
inwoners - zo gezond en vitaal mogelijk moeten kunnen
leven. En dat ze hun sportieve hobby’s kunnen uitoefenen.
● De inwoners die in onze nieuwe wijken gaan wonen zullen
ongetwijfeld zowel jongere als oudere generaties zijn. Ruimte
om rustiger en ruimer te leven dan in de grote stad is
immers fijn als je ouder bent en ook als je jonger bent en
kinderen hebt.
● Onze gemeente krijgt echter niet alleen te maken met groei
van het totaal aantal inwoners bestaande uit zowel nieuwe
ouderen als nieuwe jongeren. Onze gemeente krijgt ook te
maken met vergrijzing van haar bestaande inwoners.
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● Als je deze twee aspecten samenneemt, is er maar 1 logische
conclusie. We krijgen zowel meer jongeren in onze gemeente
alsook meer ouderen.
● Dit toenemend aantal jongeren en ouderen willen we vitaal
houden. Hoe gaan we dat regelen? Het bestaande aanbod
binnensportaccommodaties kan de totale groei alsook de
vergrijzing niet aan.
● Wij adviseren om op dit punt nog eens goed naar het
Synarchis rapport te kijken. Waarom?
● We constateren immers net dat onze nieuwe wijken zowel
voor jongeren als ouderen aantrekkelijk zijn. Synarchis gaat
er echter van uit dat onze gemeente alleen voor oudere
generaties aantrekkelijk is.
● We constateren net ook dat de gemeente groeit en dat we
mensen willen laten sporten en gezond willen houden. Hoe
kan het dan dat Synarchis ervanuit gaat dat het aantal
sporters, zowel jongeren als ouderen niet toe zal nemen?
2.Als je een tekort aan zaalruimte in de avonduren en in
het weekend hebt, dan kan je deze niet oplossen met
uren midden op doordeweekse dagen.
● De binnensportaccommodaties zijn in de avonduren en in het
weekend op dit moment bezet.
● Uiteraard zijn er altijd momenten waarbij de bezetting
minder is, zoals overdag vlak na de sluiting van de scholen.
Dat is logisch, aangezien de meeste mensen overdag werken
of studeren.
● Mensen die overdag werken of studeren kunnen alleen ’s
avonds en in het weekend sporten en training geven.
● Wedstrijden worden dan ook voornamelijk in het weekend
gespeeld.
● Wij adviseren om samen op dit punt nog eens goed naar het
Synarchis rapport te kijken.
● De aanbeveling om overdag te gaan sporten tijdens de lage
bezetting is immers voor de meesten geen optie.
● Bij een groeiend aantal sporters is de enige optie meer
accommodatie in de avonduren en in het weekend.
3.Als je een sporthal sloopt voordat er een nieuwe staat,
dan vergroot je het tekort aan zaalruimte.
● We constateren net dat er een tekort is aan accommodatie in
de avonduren en in de weekenden en dat wordt bij een
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groeiende bevolking nog ernstiger. Als er een zaal wegvalt,
wordt het probleem uiteraard nog groter.
De huidige sporthallen zoals de Jan Janssen hal en Het Baken
(dat overigens nergens in de nota wordt genoemd) zijn vol
bezet. Ze laten niet toe dat ze worden gesloopt om te
worden vervangen nog voordat er een alternatieve hal is.
Er zal dus eerst gebouwd moeten worden voordat er gesloopt
wordt. Er is naar ons weten niet in een structuurvisie
voorzien in een ruimte voor nieuwbouw elders.
Beide genoemde hallen zijn meer dan 40 jaar oud, een
termijn waar ook Synarchis van mening is dat de hallen
vervangen zouden moeten worden.
Wij adviseren om samen op dit punt overleg te voeren. We
weten dat in de toekomst kijken niet eenvoudig is. Dat laat
echter niet toe dat we pas over 5 jaar gaan bekijken en
nadenken over het werkelijke verloop van groei en mogelijke
locaties. Dan hebben we al een probleem. Processen van
structuurvisie vorming, van bestemmingsplannen, van
financiering kosten immer zoals we weten een behoorlijke
tijd.
Vooruitdenken voorkomt ook noodgrepen zoals in het
verleden in Emerald met de scholen en de Sporthal of in
Keizershof met een gebrek aan lokalen voor de scholen.

Ik dank u nogmaals dat ik mijn drie punten naar voren heb
kunnen brengen:
1. Als je gemeente zowel groeit als vergrijst, dan ontstaat er
een grotere behoefte aan sportaccommodaties.
2. Als je een tekort aan zaalruimte in de avonduren en in het
weekend hebt, dan kan je deze niet oplossen met uren
midden op doordeweekse dagen.
3. Als je een sporthal sloopt voordat er een nieuwe staat, dan
vergroot je het tekort aan zaalruimte.
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