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Geachte leden van de Raad,
Mijn naam is Walter van den Bogaerdt. Ik spreek in als bestuurslid van de Sportraad
Pijnacker-Nootdorp.
U behandelt vandaag de Nota Sport en Bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017-2020 en het
Investeringsplan sportvoorzieningen Pijnacker-Nootdorp 2018.
Na een proces van ruim twee jaar ligt er dan een Nota Sport en Bewegen waar de
Sportraad mee kan instemmen.
Het was een moeizaam proces. Dit wordt denk ik ook door u zo ervaren.
De Sportraad, en naar wij hopen ook de gemeente, gaat dit proces evalueren. Ter lering
zullen wij onze evaluatie graag met u delen.
Wij danken voormalig wethouder Minderhoud voor zijn positieve houding en inzet.
Wethouder Van der Deijl heeft, waar het deze Nota betreft, zijn werk in overleg met
ons, verenigingen en andere betrokken partijen afgerond.
De Sportraad maakt kort nog eens duidelijk, waarom zij met deze Nota kan instemmen,
zie ook onze brief van 20 oktober jl. aan u.
1. Bij de ambitie ‘sport als doel’ is de formulering van de Sportraad over continuïteit van
sportbeoefening in clubverband opgenomen.
Dit betekent winst voor de sportverenigingen. Uit de voorliggende Nota spreekt
begrip en een meer gerichte aanpak voor wensen en noden van sportclubs.
2. Bij de ambitie ‘sport als middel’, de ambitie van de gemeente, borgt deze Nota, dat
het verbinden van onderwijs, jeugd en zorg met sport niet alleen is overgelaten aan
de vrijwilligers van sportverenigingen en intermediaire organisaties, maar ook aan
bestuurders van de partijen in de sectoren onderwijs, jeugd en zorg (sociaal domein).
Dit is winst voor de gemeente als geheel. Bij een gezamenlijk gedragen uitvoering
gaat het er om dat ook bestuurders van de partijen in de sectoren onderwijs, jeugd
en zorg (sociaal domein) de uitgangspunten van de Nota onderschrijven en hun
actieve rol nemen. Zoals ook de besturen in de sportsector doen. Het college heeft
ingezien, dat zij hierop moet inzetten.
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Wij verwachten van het college, en ook de gemeenteraadsleden, dat ieder zijn
netwerken zal aanboren om het verbinden nu echt van de grond te krijgen.
U moet zich realiseren dat wanneer dat verbinden niet lukt, één van de doelen in de
Nota, sport als middel, mislukt.
De Sportraad vraagt de raad bovengenoemde punten bij instemming met de Nota Sport
en Bewegen nadrukkelijk onder de aandacht van de wethouder te brengen en de
voortgang op deze punten te monitoren.
Hoe nu verder?
In het Uitvoeringsprogramma bij de Nota staan de activiteiten genoemd die moeten
worden opgepakt. Deze spreken voor zich.
Waar de Sportraad graag uw aandacht op wil vestigen, zijn de activiteiten die
samenhangen met het geheel van (toekomstige) sportaccommodaties en
-voorzieningen.
Hierbij is ook het Investeringsplan voor de buitensportvoorzieningen voor voetbal,
hockey, korfbal en handbal in beeld; dit plan is een onderdeel van het geheel.
Uitgangspunten:
Géén groei van sportende en bewegende bewoners – zonder sterke sportverenigingen.
Géén sterke sportverenigingen – zonder goede faciliteiten.
In aanvulling op onze brief van 20 oktober jl. aan u:
1. Binnensportvoorzieningen
In het Uitvoeringsprogramma is sprake van Inventarisatie binnensportvoorzieningen
tweede helft 2018 en Ontwikkelen voorstellen toekomstbestendig
voorzieningenaanbod binnensport eerste helft 2019 (blz.11). Dit tijdpad is niet
adequaat. We hebben daar een aantal redenen voor.
De staat van onderhoud van bijvoorbeeld de Jan Jansenhal in Nootdorp is
abominabel. Hier sporten niet alleen sportverenigingen maar ook scholen! Moet
deze 40 jaar oude hal nog 10 jaar blijven bestaan met hoge onderhoudskosten? Dient
deze hal in het meerjarige investeringsplan niet naar voren te worden gehaald?
Wij zijn daar voorstander van.
Sportraad Pijnacker-Nootdorp | www.sportraadpijnacker-nootdorp.nl
info@sportraadpijnacker-nootdorp.nl | secretaris@sportraadpijnacker-nootdorp.nl

Nota Sport en Bewegen 2017-2020
Investeringsplan sport 2018
Inspreeknotitie 2 november 2017
Bladzijde 3 / 4

Dit zelfde geldt voor Het Baken, een hal die eveneens behoorlijk op leeftijd is.
Gelet op de staat van onderhoud van bepaalde binnensportvoorzieningen zetten wij
vraagtekens bij de omvang van het in de Nota Sport en Bewegen opgenomen budget
(blz. 14).
Verder staat vanwege de in Ackerswoude te bouwen school een sportzaal in de
planning. Rekening houdend met een groeiend aantal inwoners (en sporters) in onze
gemeente zou dit wel eens een verkeerde investering kunnen zijn. Ons advies is bij
de behoefte van de school ook de potentiele groei van de verenigingen te betrekken.
Maak op basis van deze prognose een gefundeerde keuze: sportzaal of sporthal.
De Sportraad vraagt de raad het Uitvoeringprogramma bij de Nota Sport en Bewegen
aan te passen en wel zo, dat de activiteiten die te maken hebben met
binnensportvoorzieningen naar voren worden gehaald. Zorg dat het onderzoek
uiterlijk eerste kwartaal 2018 plaats vindt zodat de bevindingen nog in de Kadernota
2018 kunnen worden meegenomen. Kies niet nu al voor een sportzaal in
Ackerswoude.
2. Buitensportvoorzieningen voor voetbal, hockey, korfbal en handbal
De Sportraad kan instemmen met het Investeringsplan voor de
buitensportvoorzieningen voor voetbal, hockey, korfbal en handbal.
Investeringen in sportvoorzieningen of -aanpassingen waarover geen discussie is
(zoals de meer dan een jaar oude motie over DGW), dienen onverwijld te worden
uitgevoerd na de besluitvorming over de kadernota 2018 en dus niet in de zomer van
2019 (en verder) zoals in de Nota Sport en Bewegen staat (blz. 2).
De Sportraad vraagt de raad te bewaken, dat een en ander snel en in samenhang
wordt uitgevoerd.
De Sportraad merkt nog op dat ‘duurzaamheid’ in het Investeringsplan ontbreekt. De
opzet van een stimuleringsfonds voor zonnepanelen en led-veldverlichting bij
sportclubs zou aantonen, dat het college vaart wil maken met haar ambities op dit
punt. De Sportraad wil hierover graag met het college en u in gesprek.
3. Overige buitensportvoorzieningen
De verzameling buitensportvoorzieningen is groter dan de accommodaties voor
voetbal, hockey, korfbal en handbal, zie bijlage 1 van de Nota Sport en Bewegen.
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Ondanks dat bij de Sportraad hier geen acute knelpunten bekend zijn, vraagt de
Sportraad de raad de overige buitensportvoorzieningen minstens op peil te houden of
te krijgen (bijvoorbeeld ruiterpaden) en onze openbare ruimtes aantrekkelijk te
houden en te maken voor de buitensporters.
Tot slot vraag de Sportraad de aandacht van de raad voor het volgende.
De gemeente bestaat uit 3 kernen. Verwacht wordt, dat de kern Pijnacker qua inwoner
aantal nog fors gaat groeien. Er is daarom terecht veel aandacht voor de (toekomstige)
sportvoorzieningen in die kern.
Maar vergeet de kernen Nootdorp en Delfgauw niet.
Nootdorp groeit misschien niet fors qua inwonertal. Maar dit betekent niet direct dat
het ledenaantal bij de clubs daar stabiliseert, zoals de Investeringsnota suggereert. Het is
toch de bedoeling dat er veel meer mensen gaan sporten en bewegen? Dat vraagt dus
ook veel aandacht voor de (toekomstige) voorzieningen in Nootdorp!
Voor Delfgauw geldt hetzelfde. Daarbij is jammer dat veel bewoners daar net over de
gemeentegrens sporten, bij SV Wippolder. Wij begrijpen dat Pijnacker-Nootdorp haar
middelen niet inzet buiten de gemeente. Maar het zijn wel onze inwoners.
De Sportraad ziet met vertrouwen uit naar een goede gezamenlijk uitvoering van de
plannen, waarbij de Sportraad de raad verzoekt die plannen aan te passen zoals
aangegeven.
Ik dank u voor uw aandacht.
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