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Inleiding
In Westvoorne zijn sportverenigingen actief en daarnaast beweegt een groot aantal
inwoners op een niet georganiseerde wijze. Sport en bewegen is van oudsher een specifiek
gemeentelijk beleidsterrein. De gemeente Westvoorne heeft haar beleid op dit gebied tot nu
toe echter niet expliciet geformuleerd. Deze nota is bedoeld om hierin te voorzien.
In “Westvoorne sport!” is gekozen voor een integrale benadering. Dit betekent dat het beleid
voor sport en bewegen niet op zichzelf staat, maar verbanden legt met het beleid op het
gebied van onderwijs, jeugd, recreatie en ruimtelijke ordening. Bij de voorbereiding van
deze nota is de Adviesraad Sport en Accommodaties ingeschakeld. Op advies en met
medewerking van de adviesraad zijn de plaatselijke sportverenigingen in de gelegenheid
gesteld hun visie op het gemeentelijk sportbeleid kenbaar te maken. Van hun bijdrage aan
de discussie is bij de totstandkoming van deze nota gebruik gemaakt.
"Westvoorne sport!" gaat in hoofdstuk 1 in op de achtergronden van de relatie van de
gemeente met sport en bewegen. Aandacht wordt gegeven aan de doelstelling en de
maatschappelijke relevantie van dit onderdeel van het gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 2
gaat de aandacht uit naar de sportaccommodaties. Een visie op de toekomstige
ontwikkeling is hierin opgenomen. Hoofdstuk 3 besteedt uitgebreid aandacht aan het reeds
eerder vastgestelde beleid op het terrein van de breedtesport. Hier komt ook de relatie met
het gemeentelijk onderwijsbeleid nadrukkelijk aan de orde. In hoofdstuk 4 worden de
gemeentelijke uitgaven voor de sport in beeld gebracht. Aandacht wordt besteed aan de
kosten van de gemeentelijke sportaccommodaties en de wijze waarop sportverenigingen
worden ondersteund. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies en aanbevelingen en de nota wordt
afgesloten met een korte samenvatting.
"Westvoorne sport!" wil duidelijk maken dat gemeentelijk beleid voor sport en bewegen,
mits goed geformuleerd, integraal van opzet en voorzien van een duidelijke visie op de
toekomst, een onmisbaar instrument vormt voor de afwegingen en de keuzes die het
gemeentebestuur moet maken.
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Hoofdstuk 1 Achtergronden en doelstellingen
Waarom sportbeleid
Sport en bewegen hebben een positief effect op de gezondheid, de fitheid en het
welbevinden van mensen. Bewegen is door mechanisering, automatisering en motorisering
van het verkeer gaandeweg uit de activiteiten van alledag verdwenen.
Bewegen is voor veel mensen verschoven van een dagelijkse noodzaak naar een vrijwillige
en bewuste keuze. Bewegen door middel van sport, spel en recreatie is een onderdeel van
de vrije tijdsbesteding van veel mensen. Actieve vrije tijdsbesteding krijgt steeds meer
concurrentie van passieve vormen zoals computeren en tv-kijken.
Een actieve leefstijl is voor de burger een vrijwillige keuze. De lokale overheid kan die
keuze niet afdwingen, maar kan een bewuste keuze voor een actieve leefstijl wel
bevorderen en stimuleren. Het kiezen in het gemeentelijk beleid voor het bevorderen van de
keuze voor een actieve leefstijl waarin beweging een belangrijke plaats inneemt, heeft op
meerdere terreinen van het gemeentelijk beleid gevolgen voor de binnen dat beleid te
maken keuzes. Deze nota gaat over het specifieke beleid op het gebied van sport en
bewegen. De andere beleidsterreinen die een relatie hebben met de keuze voor een actieve
leefstijl zijn recreatie, onderwijs, jeugd- en jongeren, gezondheidszorg en ouderen.
Sport is meer dan bewegen. Het belang van sportdeelname voor de gemeenschap gaat
verder dan de voordelen die een gezonde bevolking voor die gemeenschap biedt. Een groot
deel van de sportbeoefening vindt plaats in georganiseerd verband. De sociaalmaatschappelijke functie van sportverenigingen is groot. De in de gemeente Westvoorne
actieve sportverenigingen hebben samen meer dan 5.000 leden. Al deze verenigingen zijn
vrijwilligersorganisaties. De clubcultuur biedt bescherming, veiligheid en saamhorigheid. De
voor sport en spel vereiste samenwerking en discipline zijn belangrijke elementen in de
opvoeding. De mogelijkheden van ontmoeting vormen een belangrijke factor bij inburgering
van nieuwkomers in de lokale gemeenschap. Kortom de toegevoegde waarde van meer
bewegen in enkele kernbegrippen: betere zelfontplooiing, groei in vrijwilligerswerk, grotere
gemeenschapszin, soepelere integratie en meer ruimte voor ontspanning. Vanwege deze
voordelen vindt de gemeente het van evident belang dat er mogelijkheden voor haar
inwoners zijn om deel te nemen aan activiteiten en om zelf activiteiten te organiseren op het
gebied van sport en bewegen. Een belangrijk deel van de initiatieven op het gebied van
sport en bewegen wordt genomen door het particulier initiatief. Voor een deel is voor de
realisatie van deze initiatieven geen enkele vorm van ondersteuning door de overheid
nodig. Een belangrijk deel van deze initiatieven kan niet worden gerealiseerd zonder enige
vorm van gemeentelijke ondersteuning. Daar waar de activiteiten van het particulier initiatief
niet leiden tot een voldoende aanbod kan de gemeente besluiten hiervoor zelf het initiatief
te nemen.

Op basis van het vorenstaande kan de volgende algemene visie en doelstelling voor het
gemeentelijk sportbeleid worden geformuleerd.
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Visie

Een breed aanbod van sport en bewegingsactiviteiten levert een belangrijke bijdrage
aan de sociale kwaliteit van de samenleving. Bewegen levert voor het individu een
niet te onderschatten bijdrage aan de gezondheid. Meedoen bij de organisatie van
activiteiten, deelnemen, ergens bijhoren, leidt tot verbondenheid, voldoening en
zelfrespect. Sport en bewegen dragen bij aan het behoud van kwaliteit van leven en
bevorderen een actieve leefstijl.
Het is dus van belang om, gelet op bovengenoemde waarden, de deelname aan sport
en bewegingsactiviteiten te stimuleren en te bevorderen.
Doelstelling

Het realiseren van maatschappelijke doelen als verantwoorde vrijetijdsbesteding,
jeugdparticipatie, gezondheidsbevordering, sociale integratie door het scheppen van
voorwaarden voor de deelname aan en de organisatie van sport- en
bewegingsactiviteiten.
Met deze doelstelling moet een klimaat worden geschapen waarin de inwoners van
Westvoorne al vanaf een jonge leeftijd bewust kiezen voor een actieve leefstijl en deze
keuze tot op hoge leeftijd willen en kunnen handhaven.
De reikwijdte van het sportbeleid
Onder sport in de zin van deze nota wordt verstaan het georganiseerd en ongeorganiseerd
bewegen met als doel ontspanning, gezondheidsverbetering, ontmoeting en wedijver.
Prestatievergelijking en prestatieverbetering van diegenen die sport bedrijven hoort daar
nadrukkelijk bij. De betaalde sport zoals die in de topklassen van diverse takken sport zoals
voetbal, tennis, basketbal en volleybal aan de orde is, waarbij de beoefenaren worden
beloond voor het participeren en presteren wordt in het kader van deze nota niet bedoeld.
Het gemeentelijk sportbeleid legt de accenten op het stimuleren en bevorderen van sport in
de breedte, het faciliteren in en van accommodaties en het ondersteunen van verenigingen.
Een aantal speerpunten wordt onder meer vastgelegd onder de noemer Breedtesport. Deze
nota heeft tot doel om op deze deelterreinen van het sportbeleid concrete doelstellingen en
acties te formuleren.
Een aantal vormen van sportbeoefening zoals denksport en watersport komt in deze nota
niet of slechts zijdelings aan de orde omdat hiervoor in deze nota geen specifiek beleid
wordt geformuleerd.
Daarnaast heeft het gemeentelijk sportbeleid raakvlakken en overlappingen met andere
beleidsterreinen.
• Het sportbeleid spreekt concreet over het stimuleren van jeugd en ouderen om meer
te gaan bewegen. Daarmee komt het op sommige aspecten op het terrein van het
jeugd- en jongerenbeleid en het ouderenbeleid. Als het zwaartepunt ligt op het stimuleren van het bewegen en de keuze voor een actieve leefstijl, dan ligt het primaat bij
het sportbeleid.
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•

Daar waar het sportbeleid (in het bijzonder t.a.v. de breedtesportstimulering) spreekt
over het stimuleren van het sportgericht inrichten van speelterreinen, worden er
vanuit het sportbeleid initiatieven genomen om in samenwerking met de beleidsmedewerkers van de afdeling gemeentewerken en de beleidsmedewerker jeugd- en
jongerenwerk te komen tot een concreet buitenruimtebeleid waar dit aspect een
plaats in krijgt.
• Het sportbeleid heeft op een aantal aspecten raakvlakken met het recreatiebeleid.
Fiets- en wandelpaden, ruiterpaden en watersportfaciliteiten zijn onderdelen van het
recreatiebeleid die tevens mogelijkheden bieden voor sportgericht gebruik.
Het sportbeleid geeft de mogelijkheden aan voor dit sportief gebruik en eventueel
daaruit voortvloeiend gewenste acties. Voor de formulering van beleid op dit gebied
ligt het primaat nadrukkelijk bij het recreatiebeleid.
• Een bijzonder belangrijk raakvlak van de sport in Westvoorne met een ander
beleidsterrein is gelegen in het onderwijs. De keuze voor het geven van vakonderwijs
lichamelijke opvoeding door vakleerkrachten aan de groepen 3 t/m 8 van alle
basisscholen in onze gemeente is weliswaar onderdeel van het onderwijsbeleid,
maar is tevens één van de belangrijkste gemeentelijke bijdragen aan de stimulering
van de breedtesport in onze gemeente.
De omvang van de sport in Westvoorne
Specifiek op Westvoorne gericht onderzoek naar sportdeelname is nooit in enige omvang
verricht. In het kader van deze nota is een sportdeelname onderzoek gedaan onder de
sportverenigingen in onze gemeente. Daarmee is het georganiseerd sporten redelijk in
beeld te brengen.
In het najaar van 2001 heeft het centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente
Rotterdam in de 18 gemeenten van de stadsregio Rotterdam onderzoek gedaan naar de
vrijetijdsbesteding van o.a. de inwoners van Westvoorne. In de rapportage daarover komt
een aantal cijfers naar voren over de sportbeoefening in Westvoorne die, hoewel
wetenschappelijk niet helemaal verantwoord vanwege het geringe aantal respondenten per
gemeente (ongeveer 125), toch een redelijk beeld geven van de sportbeoefening in
Westvoorne. Als daar de gegevens van het aantal georganiseerde sporters bij Westvoornse
sportverenigingen aan worden toegevoegd en tevens in ogenschouw wordt genomen dat uit
een onderzoekje van de vakleerkrachten is gebleken dat meer dan 90 % van de basisschoolleerlingen op enige wijze aan sport deelneemt, ontstaat een redelijk betrouwbaar
beeld van de omvang van de sportdeelname onder de inwoners van Westvoorne.
De gegevens zijn vermeld in de bijlagen 1 en 2.
Geconcludeerd kan worden dat circa 28 % van de inwoners van Westvoorne regelmatig op
sportieve wijze beweegt. Dit is, ook bezien in het licht van de onlangs door het CBS
gepubliceerde cijfers over de sportdeelname in Nederland, een hoog percentage.
Opvallend is de hoge sportdeelname van de jeugd in de leeftijd van 6 – 19 jaar, circa 75%.
In tegenstelling daarmee valt het percentage oudere sporters vanaf 50 jaar tegen, circa
12%.
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Hoofdstuk 2 Sportaccommodaties
Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de in december 1999 door de voormalige
gemeentelijke dienst Accommodatie Beheer opgestelde “Visie op de toekomstige
ontwikkelingen van de gemeentelijke accommodaties”.
Gemeentelijk beleid op het gebied van accommodaties voor sport in Nederland is van
oudsher voorwaardenscheppend beleid. De initiatieven vanuit particulieren (verenigingen,
ondernemers) leiden in de ogen van de lokale overheid en de bevolking niet tot een
voldoende aanbod. Dit heeft tot gevolg dat de lokale overheid aanleiding ziet om zelf een
bepaald aanbod te verzorgen. De lokale overheid zal zich terughoudend opstellen daar
waar het particulier initiatief wel leidt tot een voldoende aanbod, eventueel met enige
ondersteuning van de overheid.
De gemeente Westvoorne is momenteel eigenaar en in een groot aantal gevallen oprichter
van de meeste sportaccommodaties in de gemeente.
Een uitzondering hierop vormen de tennisparken in de kernen Rockanje en Oostvoorne,
een aantal voorzieningen voor de paardensport en een squash accommodatie in Tinte.
Beheersvormen
Op grond van de in hoofdstuk 1 geformuleerde visie op het sportbeleid voelt de gemeente
zich verantwoordelijk zorg te dragen voor accommodaties waarvoor zonder steun
sportactiviteiten zouden komen te vervallen of voor een deel van de bevolking niet langer
toegankelijk zouden zijn als gevolg van te hoge kosten voor deelname. De gemeentelijke
taak in deze bestaat uit het (doen) beheren en exploiteren van de accommodaties op de
voor de gemeenschap meest efficiënte wijze. De wijze waarop en de mate waarin aan die
verantwoordelijkheid vorm wordt gegeven kan van activiteit tot activiteit en van vereniging
tot vereniging verschillen.
De beheersvorm kan dus in de visie van de gemeente Westvoorne per accommodatie
verschillend zijn. Steeds opnieuw moet worden getoetst of de doelstelling van het
gemeentelijk beleid (waarborgen aanbod) ook op een andere manier dan door of directe
gemeentelijke exploitatie kan worden bereikt. Daarbij gaat de gemeente Westvoorne er
vanuit dat de eigendom en het grootonderhoud van deze accommodaties te allen tijde in
handen blijft van de gemeente. Hiermee kan de gemeente de functie van accommodaties
en hun functioneren ten dienste van de gemeenschap op langere termijn waarborgen.
Als het beheer en/of de exploitatie van accommodaties binnen randvoorwaarden goedkoper
en efficiënter in handen kan worden gegeven van een particuliere onderneming of een
vereniging, dan kan en moet die keuze in het belang van de gemeenschap worden
gemaakt.
Randvoorwaarden zullen in dat geval vooral betrekking moeten hebben op het primaire
gebruik van de accommodatie t.b.v. de groep gebruikers waarvoor de accommodatie is
opgericht, de te hanteren tarieven en de wijze waarop de exploitant omgaat met zijn
klanten.
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Privatisering of verzelfstandiging van het beheer kan naar de mening van de gemeente
worden overwogen als tenminste naar de maatstaven van de gemeente dezelfde service
wordt geboden tegen een vergelijkbare prijs.
Gebruikers van binnensportaccommodaties hebben gesteld dat naar hun mening
sportaccommodaties nadrukkelijk een functie hebben voor sport én ontmoeting. Door welke
persoon of instelling de accommodatie wordt beheerd en geëxploiteerd is in hun ogen
ondergeschikt aan de kwaliteit van het beheer en de exploitatie.
Onder beheer wordt in dit kader verstaan de verhuur, het schoonmaken en het onderhoud.
Eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit van het onderhoud en schoonmaken als
bepalende factoren voor het welbevinden van de gebruikers. Verder is het van belang dat
gebruikers invloed hebben op de totstandkoming van het verhuurschema.
Voor de ontmoetingsfunctie is het van belang dat er horeca-faciliteiten zijn. Wij willen niet op
voorhand uitsluiten dat ook verenigingen in voorkomende gevallen exploitant zouden
kunnen zijn van de horeca in een sportaccommodatie. De verenigingen zijn in ieder geval
van mening dat een goede exploitant aan de volgende eisen voldoet. Een klantvriendelijke
vakman/vrouw, die gevoel heeft voor verenigingen en een “thuis” biedt aan de gebruikers.
Benaderbaar en bereikbaar.
Het vorenstaande benadrukt het belang om bij de nieuwbouw van binnensportaccommodatie te kiezen voor een onderzoek naar de meest wenselijke wijze van beheer en
exploitatie. Daarbij dient verzelfstandiging van de horeca door uitbesteding aan één of meer
verenigingen niet op voorhand worden uitgesloten.
Taakstelling
“als uitvloeisel van de visie op het sportbeleid zorgen voor accommodatie voor
sportactiviteiten die zonder steun zouden komen te vervallen of voor een deel van de
bevolking niet langer toegankelijk zouden zijn als gevolg van te hoge kosten voor
deelname en deze accommodaties (doen) beheren en exploiteren op de voor de
gemeenschap meest efficiënte wijze”.
Buitensportaccommodaties
De accommodaties voor de buitensport bestaan uit 2 voetbalcomplexen, een
hockeycomplex, twee tenniscomplexen en meerdere accommodaties voor de paardensport
die in handen zijn van zowel verenigingen als particuliere, commerciële, instellingen.
Voetbal
Sportcomplex Drenkeling

Sportcomplex Drenkeling wordt bespeeld door de voetbalvereniging Rockanje. De vv
Rockanje heeft 352 spelende leden verdeeld over 27 teams. Voor haar activiteiten kan de
vereniging op het sportcomplex Drenkeling beschikken over 3 gewone voetbalvelden, een
wedstrijdtrainingsveld (wetra-veld) met verlichting, een oefenveld met verlichting en een
opstal.
De planningsnorm (KNVB) die uitgaat van een belasting van 5,5 senior equivalent teams
per veld levert voor de vv Rockanje de volgende gegevens op.
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Categorie
Senior zondag
Senior zaterdag
A Junioren
B Junioren
C Junioren
D Pupillen
E Pupillen
F Pupillen
Dames
Totaal

Teams
5
4
1
1
2
3
5
5
1
27

Belastingscoëfficiënt
1,00
1,00
1,00
0.75
0.75
0.5
0.35
0.25
1,00

Senior equivalent
5
4
1
0,75
1,50
1,50
1,75
1,25
1
17,75

Op grond van deze gegevens heeft vv Rockanje 3 wedstrijdvelden nodig. De planningsnorm
gaat er verder vanuit dat per 3 wedstrijdvelden een specifiek daarvoor aangelegd trainingsveld
van wedstrijdafmetingen nodig is. Bij een behoefte aan 4 wedstrijdvelden zijn op basis van deze
norm 2 specifieke trainingsvelden nodig. Met 3 wedstrijdvelden, een wetra-veld en een specifiek
oefenveld ter grootte van een half wedstrijdveld, voldoet het sportcomplex Drenkeling geheel
aan de behoefte die de vv Rockanje op basis van de planningsnorm zou hebben. De
beschikbaarheid van het wetra-veld voor wedstrijden zorgt er voor dat vooral op de zaterdag
een efficiënte indeling van de teams mogelijk is. Om alle teams in voldoende mate
trainingsfaciliteiten aan te bieden is een goed doordacht trainingsschema nodig dat tevens
verhindert dat de velden te zwaar worden belast. Dit vraagt veel overleg en aandacht. De
realisatie van een specifiek jeugdveld voor E en F teams is wenselijk om toekomstige groei in
deze categorie op te vangen.
De opstal bestaat uit een appartement. Op de benedenverdieping zijn 8 kleed/was ruimten,
bergruimten, EHBO-ruimte en een technische ruimte ondergebracht. Deze ruimten zijn
eigendom van de gemeente Westvoorne. Op de bovenverdieping is de kantine met
bestuurskamer en keuken van de voetbalvereniging Rockanje gevestigd.
Het gebouw is voorzien van een lift die eigendom is van de voetbalvereniging Rockanje. De
grond onder lift is eigendom van de voetbalvereniging. Er is een niet erg actieve vereniging
van eigenaren. In voorkomende gevallen worden zaken die vallen onder de
verantwoordelijkheid van de vereniging van eigenaren besproken door de gemeente
Westvoorne en het bestuur van de voetbalvereniging. Er is door de vereniging van
eigenaren geen gezamenlijk onderhoudsfonds opgericht.
De v.v. Rockanje heeft aangegeven dat zij graag zou willen beschikken over 2 extra
kleedkamers omdat vooral op zaterdag het aantal beschikbare kleedkamers onvoldoende
is. Daarnaast is het de wens van de voetbalvereniging de opstal uit te breiden met een
specifieke recreatieruimte voor de jeugd.
De verlichtingsinstallatie bij het wetra-veld en bij het oefenveld is eigendom van en in
beheer bij de voetbalvereniging Rockanje.
De sportvelden zijn in 1980/1981 gerealiseerd en in de periode 1990/1995 gerenoveerd. In
die periode is ook een voetbalveld omgebouwd tot wetra-veld. De staat van onderhoud van
velden is goed. Voor de opstal moet een meerjaren onderhoudsplan worden opgesteld dat
is gerelateerd aan de toekomstverwachting voor het sportcomplex Drenkeling.
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Er is een kwalitatief goede parkeervoorziening die zonodig kan worden aangevuld door
gebruik te maken van het evenemententerrein. Dit evenemententerrein bestaat uit een
asfalt oppervlak dat met skate elementen en basketbalpalen is ingericht als
speelvoorziening. Skaters en automobilisten kunnen elkaar hier in de weg zitten!
Verwacht wordt dat het sportcomplex Drenkeling op deze plek nog maar een beperkte
toekomst heeft. In het structuurplan Rockanje is de huidige locatie aangewezen als
toekomstige woningbouwlocatie. Voor het voetbalcomplex is in het structuurplan een locatie
bij de Molendijk aangewezen. Voor de aanleg van een nieuw sportcomplex moet als
uitgangspunt worden genomen dat vanaf het moment van het besluit tot verplaatsing
tenminste 3 jaren nodig zullen zijn voordat een dergelijk complex gereed zal zijn voor
bespeling. Het is wenselijk zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over de toekomst van
het sportcomplex Drenkeling. Het tijdschema voor de verplaatsing is bepalend voor de
uitvoering van het grootonderhoud aan opstal en sportvelden. Tevens wordt hiermee een
eind gemaakt aan de bij de v.v. Rockanje bestaande onduidelijkheid over de toekomst van
het sportcomplex Drenkeling.
Zoals voor alle buitensportcomplexen is ook voor het voetbalcomplex in Rockanje
verzelfstandiging van het beheer en onderhoud een mogelijkheid die het verdient nader te
worden onderzocht. Maatwerk is uitgangspunt voor een eventuele verzelfstandiging. Het is
logisch dat in het hiervoor op te stellen tijdschema een koppeling wordt gemaakt met de
realisatie van een nieuw sportcomplex.
Een voetbalcomplex voor de kern Rockanje moet gelet op de bestaande behoefte en de
verwachte ontwikkelingen in de voetbalsport de volgende omvang hebben:
3 speelvelden, 1 wetraveld, een specifiek jeugdveld (E/F) en een oefenveld ter grootte van
een half speelveld. In plaats hiervan kan ook worden gekozen voor 2 grasspeelvelden, een
kunstgrasveld en een specifiek jeugdveld. De hierbij horende gebouwde voorzieningen
bestaan uit tenminste 10 kleedruimten met een omvang conform de bestaande norm of 8
kleedruimten conform deze norm en 4 op de omvang van jeugdteams in F/E categorie
afgestemde kleedruimten. Daarnaast hoort hier een door de gebruiker te realiseren
verenigingsruimte bij.
Het huidige complex voldoet niet aan deze eisen. Er is onvoldoende kleedruimte en het
specifieke jeugdveld ontbreekt. Gelet op de onduidelijkheid met betrekking tot de termijn
waarop dit complex moet worden verplaatst, bestaan er nog geen concrete plannen voor de
aanpassing van het complex aan deze eisen.

Aanbeveling
Maak uitbreiding van kleedaccommodatie in de vorm van tijdelijke huisvesting
mogelijk, onderzoek de mogelijkheden voor realisatie binnen de grenzen van het
sportcomplex van een specifiek jeugdveld en ga in de planning voor een nieuwe
accommodatie op een andere locatie uit van de genoemde omvang. Stel zo spoedig
mogelijk een planning op waarin duidelijk wordt op welke termijn een verplaatsing
van het sportcomplex wordt voorzien.
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Sportcomplex Zwartelaan

Sportcomplex Zwartelaan wordt bespeeld door de voetbalvereniging OVV. De vv OVV heeft
350 spelende leden verdeeld over 24 teams.
Voor haar activiteiten kan de vereniging op het sportcomplex Zwartelaan beschikken over
twee gewone voetbalvelden, een wedstrijdtrainingsveld met verlichting, een kleine
oefenhoek met verlichting en een opstal.
De planningsnorm (KNVB) die uitgaat van een belasting van 5,5 senior equivalent teams
per veld levert voor de vv OVV de volgende gegevens op.

Categorie
Senior zondag
A Junioren
B Junioren
C Junioren
D Pupillen
E Pupillen
F Pupillen
Dames
Totaal

Teams
6
1
1
2
3
4
6
1
24

Belastingscoëfficiënt
1,00
1,00
0.75
0.75
0.5
0.35
0.25
1,00

Senior equivalent
6
1
0,75
1,50
1,50
1,40
1,50
1
14,65

Op grond van deze gegevens heeft vv OVV 3 wedstrijdvelden nodig. De planningsnorm
gaat er verder vanuit dat per 3 wedstrijdvelden een specifiek daarvoor aangelegd trainingsveld van wedstrijdafmetingen nodig is. Met 2 wedstrijdvelden, een wetra-veld en een kleine
oefenhoek ter grootte van een kwart wedstrijdveld, voldoet het sportcomplex Zwartelaan
niet geheel aan de behoefte die de vv OVV op basis van de planningsnorm zou hebben. Er
zijn onvoldoende trainingsmogelijkheden. Ondanks een goed doordacht trainingsschema en
veel overleg en aandacht bij het gebruik van de trainingsfaciliteiten, zijn er niet genoeg
mogelijkheden om alle teams in voldoende mate trainingsfaciliteiten aan te bieden. Het
gevolg hiervan is dat het wetra-veld dat geschikt is om maximaal 400 uur per jaar te worden
bespeeld overbelast wordt. Daarnaast is er gelet op de groei van het aantal jeugdteams
behoefte aan een specifiek jeugdveld voor de E en F teams.
De sportvelden zijn in de periode 1992/1997 gerenoveerd. Daarbij is in 1993 een gewoon
voetbalveld omgebouwd tot wetra-veld. Sinds 1998 beschikt het complex over een
kwalitatief goede parkeervoorziening. De opstal is verouderd. De vv OVV heeft door in
eigen beheer gerealiseerde uitbreidingen, in zelfwerkzaamheid uitgevoerde renovaties van
kleedkamers en veel in zelfwerkzaamheid uitgevoerd onderhoud de accommodatie
bruikbaar gehouden. Er zijn door de vv OVV plannen opgesteld voor vernieuwing van de
opstal. Deze zijn aangepast aan de huidige locatie van de opstal. Een nieuwe opstal zal
gelet op het aantal spelende teams tenminste 8 kleedkamers moeten hebben. Verder is ook
door OVV de behoefte aan een recreatieruimte voor de jeugd kenbaar gemaakt. De vv OVV
heeft aangegeven bezig te zijn met het opstellen van een beleidsplan voor de vereniging.
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Vooruitlopend daarop hebben zij als visie naar voren gebracht dat het noodzakelijk is
voldoende trainingsfaciliteiten te realiseren. Ook dient een nieuwe opstal worden gebouwd
welke voldoet aan de huidige eisen. De opstal heeft in de visie van OVV een bij het niveau
waarop wordt gevoetbald passende uitstraling. Ook vernieuwde tribunes maken onderdeel
uit van de plannen van OVV. De vv OVV gaat er daarbij vooralsnog vanuit dat de vereniging
ook op langere termijn gebruik blijft maken van het sportcomplex Zwartelaan.
Om op de huidige locatie voldoende trainingsfaciliteiten te realiseren zal het noodzakelijk
zijn om een wedstrijdveld als kunstgrasveld uit te voeren. De belasting van een dergelijk
veld is praktisch onbeperkt. Het alternatief, uitbreiding met een specifiek trainingsveld, lijkt
gezien de ruimtelijke beperkingen niet op redelijke termijn te realiseren. Als gekozen wordt
voor een kunstgrasoppervlak dat ook de huidige oefenhoek omvat, kan de huidige locatie
ook op langere termijn aan de eisen voldoen. Voor de middenlange termijn is in overleg met
O.V.V. gekozen voor uitbreiding van de trainingsmogelijkheden op het complex door de
plaatsing van een veldverlichtingsinstallatie bij veld 3.
De huurovereenkomst waarin de afspraken met betrekking tot onderhoud en gebruik zijn
opgenomen is sterk verouderd en aan herziening toe. Inmiddels is door de gemeente
initiatief genomen voor de herziening van de overeenkomst. Dit proces wordt in begin 2005
afgerond.
Ook voor deze accommodatie zou het wenselijk zijn dat de toekomst van een sportcomplex
op deze locatie nader wordt onderzocht. Toekomstige investeringen in grootonderhoud,
zowel voor wat betreft de opstal als wat de velden betreft, dienen te worden gebaseerd op
een lange termijn perspectief. Een vorm van verzelfstandiging, ook hier op basis van
maatwerk, kan verder worden uitgewerkt in relatie tot de lange termijn visie.
De verenigingsruimte, zal, zoals dat ook op de buitensportcomplexen Drenkeling en 2e Slag
in Rockanje het geval is, op enig moment in eigendom worden overgedragen aan de
gebruiker. Deze ruimte is nu nog eigendom van de gemeente en wordt aan de gebruiker
verhuurd,
Een voetbalcomplex voor de kern Oostvoorne moet mede gelet op toekomstige
ontwikkelingen bestaan uit:
3 speelvelden, 1 wetraveld en een specifiek jeugdveld (E/F).
In plaats hiervan kan ook worden gekozen voor 2 grasspeelvelden, een kunstgrasveld en
een specifiek jeugdveld. De hierbij horende gebouwde voorzieningen bestaan uit tenminste
10 kleedruimten met een omvang conform de bestaande norm of 8 kleedruimten conform
deze norm en 4 op de omvang van jeugdteams in F/E categorie afgestemde kleedruimten.
De totaal te bouwen oppervlak aan kleedaccommodatie wordt geschat op 360 m².
Daarnaast hoort hier een door de gebruiker te realiseren verenigingsruimte bij.
Het huidige complex voldoet niet aan deze eisen. Er is onvoldoende
trainingsaccommodatie, onvoldoende kleedruimte en het specifieke jeugdveld ontbreekt.
Aanpassing van dit complex aan de eisen moet worden voorafgegaan door besluitvorming
met betrekking tot de toekomst van de voetbalaccommodatie op deze locatie.
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Aanbeveling
• Maak uitbreiding van kleedaccommodatie in de vorm van tijdelijke huisvesting
mogelijk;
• bereid besluitvorming voor over de toekomst van het voetbalcomplex voor
Oostvoorne op deze locatie;
• realiseer bij keuze voor de huidige locatie:
o een kunstgrasveld en onderzoek de mogelijkheden voor realisatie
binnen de grenzen van het sportcomplex van een specifiek jeugdveld;
o bereid in samenwerking met de v.v. O.V.V. de renovatie c.q.
vernieuwbouw van de kleedaccommodatie voor.
• Ga, bij keuze voor een andere locatie, in de planning voor een nieuwe
accommodatie uit van de genoemde omvang.
Hockey
De hockey accommodatie op het sportcomplex 2e Slag te Rockanje bestaat uit 2
kunstgrasvelden met verlichting en een opstal. Het sportcomplex 2e Slag wordt bespeeld
door de M.H.V. Forcial. De hockeyvereniging heeft 352 leden verdeeld over 22
competitieteams en een minigroep.
Categorie
Senioren
A Junioren
B Junioren
C Junioren
D Pupillen
E Pupillen
Benjamins
Totaal

Teams
9
3
1
3
3
5
4
28

Belastingscoëfficiënt
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75
0,50
0.25

Senior equivalent
9
3
2
3
2,25
2,50
1
22,75

Op basis van de planningsnorm (KNHB) is per 15 senior equivalent teams 1 kunstgrasveld
nodig. Door de aanleg in 2003 van een tweede kunstgrasveld voorziet het sportcomplex 2e
Slag volledig in de behoefte van de M.H.V. Forcial.
De opstal bestaande uit clubgebouw met kleedaccommodatie is bij de aanleg van het
kunstgrasveld in 1993 in eigendom overgedragen aan de gebruiker de M.H.V. Forcial. Door
het gemeentebestuur is hiervoor aan de vereniging recht van opstal verleend. Conform de
voorwaarden voor aanleg van het kunstgrasveld is de opstal door de nieuwe eigenaar
grondig opgeknapt en uitgebreid. De beschikbare hoeveelheid kleedaccommodatie ( 1
dames en 1 heren kleedkamer) en de kwaliteit daarvan is onvoldoende. De M.H.V. Forcial
heeft aangegeven plannen te gaan maken om hierin in de toekomst verbetering aan te
brengen.
De verlichtingsinstallatie bij het eerste kunstgrasveld is aangelegd door de gemeente en in
een latere fase door Forcial uitgebreid met wedstrijdverlichting. De verlichtingsinstallatie bij
het tweede kunstgrasveld is aangelegd door Forcial.
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Knelpunt voor deze accommodatie is de gebrekkige parkeervoorziening. Er is een kleine
geasfalteerde parkeerplaats met ruimte voor maximaal 12 auto’s. Verder wordt gebruik
gemaakt van de halfverharde parkeervoorziening bij het voormalige Pinguïnterrein. Vooral
aan het einde van het voorjaar en in de zomer, wanneer de toeristische parkeerdruk in
Rockanje groot is, is er gebrek aan parkeerplaatsen.
Bij de afspraken over de aanleg van het tweede kunstgrasveld is met de hockeyvereniging
overeengekomen dat het onderhoud en beheer van het sportcomplex 2e Slag wordt
verzelfstandigd.
In goed overleg, waarbij veel aandacht is besteed aan de mogelijkheden van de
hockeyvereniging om zaken in eigen beheer uit te voeren, is een huurovereenkomst
opgesteld. Hierin zijn de afspraken met betrekking tot het onderhoud en het beheer
opgenomen. Alle onderhoud, met uitzondering van de renovatie van de toplaag van de
kunstgrasvelden, en het volledige beheer is overgedragen aan de M.H.V. Forcial.
Aanbeveling
Onderhoud het complex conform de afspraken en reserveer op basis van de
meerjaren onderhoudplanning tijdig middelen voor vernieuwingen aan de
veldaccommodatie in 2006 en 2018.
Paardensport
Onder de paardensport in de zin van deze nota wordt verstaan het zich georganiseerd
bezig houden met en het berijden van paarden in de verschillende disciplines met als doel,
ontspanning, gezondheidsverbetering en prestatieverbetering binnen de wedstrijdsport.
De paardensport in de gemeente kent een drietal verschijningsvormen:
1. Voornamelijk in het buitengebied maakt een groot aantal particulieren dat voor
recreatieve doeleinden paarden houdt en berijdt, gebruik van faciliteiten op eigen
terrein (buitenbakken) en de bestaande ruiterpaden.
2. Een aantal commerciële ondernemingen exploiteert een manege, in het algemeen
gecombineerd met een buitenbak. Beoefenaars van de springsport en dressuur
maken doorgaans van deze faciliteiten gebruik. In de door deze commerciële
ondernemingen geëxploiteerde accommodaties wordt, al dan niet in
verenigingsverband, rijles gegeven aan jeugdige beoefenaars van de sport.
3. De ruiter-, rijverenigingen die activiteiten organiseren voor hun leden.
De problematiek van de paardensport, de daaraan te stellen eisen en de wensen van de
sporters en hun organisaties heeft vooral te maken met aspecten van recreatiebeleid,
milieubeleid en ruimtelijke ordening. In het bijzonder de wensen van de lokale paardensport
ten aanzien van een binnensportaccommodatie accentueert deze problematiek.
In een burger initiatief is de gemeente gevraagd om, in samenspraak met de provincie, op
korte termijn een actief beleid te ontwikkelen om de stichting van een hippisch centrum
mogelijk te maken. Mede naar aanleiding hiervan is een notitie “Paardensport in
Westvoorne” opgesteld.
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In deze notitie wordt de huidige situatie van de paardensport en een onderzoek naar de
knelpunten, de wensen en behoefte vanuit de beoefenaars van de paardensport in
Westvoorne beschreven. De conclusies en aanbevelingen van de notitie “Paardensport in
Westvoorne” zijn beschreven in relatie tot een verkenning van mogelijke locaties op het
gebied van Ruimtelijke Ordening.
De beoefenaars van de springsport en dressuursport hebben behoefte aan een specifiek op
de wedstrijdsport gerichte accommodatie. In meerdere contacten met de Adviesraad Sport
en Accommodaties hebben deze sporters aangegeven bereid en in staat te zijn om voor
eigen rekening en risico een dergelijke accommodatie te realiseren en te exploiteren. Zij
willen van de gemeente Westvoorne graag zoveel mogelijk medewerking. Een locatie voor
een dergelijke accommodatie hoeft niet persé in de onmiddellijke omgeving van een van de
kernen te worden gerealiseerd.
Omvang paardensport:
Er zijn zes verenigingen actief in de gemeente Westvoorne. De verenigingen zijn verdeeld
over de drie kernen, Rockanje, Oostvoorne en Tinte. In elke kern is dus tenminste één
vereniging actief. Alle verenigingen zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie (KNHS).
1. LR & PC De Overmaasse Ruiters (Oostvoorne).
2. LR Xenophon (Oostvoorne).
3. RPC Rockanje (Rockanje).
4. LR & PC de Voornse Ruiters (Rockanje).
5. RV ’t Groene Dak (Rockanje).
6. RV ’t Colinsland (Tinte).
In totaal tellen de verenigingen ongeveer 670 leden. Van deze 670 leden zijn ongeveer 470
in het bezit van een eigen paard. Alle verenigingen maken gebruik van buitenbakken en
overdekte accommodaties. Deze bakken zijn beperkt geschikt voor het organiseren van
officiële wedstrijden. Bijna alle verenigingen zijn het gehele jaar en voor alle disciplines voor
de volle 100% afhankelijk van derden. De Voornse Ruiters is alleen in de wintermaanden
enigszins afhankelijk van derden, omdat zij niet beschikt over een binnenaccommodatie.
Westvoorne kent tot vandaag drie maneges die paarden beschikbaar stellen aan derden.
1. Tinte manege (Tinte).
2. Ton Kaandorp (Oostvoorne).
3. Manege ’t Groene Dak (Rockanje).
Voorzieningenniveau
De verenigingen in de gemeente zijn vooral op zoek naar een verenigingsaccommodatie
waar gedurende het gehele jaar wedstrijden en activiteiten georganiseerd kunnen worden.
De verenigingen willen, met uitzondering van Rijvereniging ’t Colinsland, in mindere mate
afhankelijk zijn van derden.
De maneges willen de bestaande situatie verbeteren en uitbreiden om op die manier beter
tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de paardenbezitters en berijders.
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Geen van de maneges voldoet aan de eisen van de KNHS als het gaat om de afmetingen
van rijbakken. Om aan de eisen van de KNHS te voldoen zijn aanpassingen en
uitbreidingen nodig.
Uit het onderzoek in het kader van de opstelling van de notitie “Paardensport in
Westvoorne”, blijkt dat geen enkele vereniging of manege tevreden is met het huidige
voorzieningen niveau. De verenigingen kunnen binnen deze gemeente niet gedurende het
gehele jaar wedstrijden organiseren. Geen van de accommodaties voldoet volledig aan de
eisen van de KNHS met betrekking tot de verschillende disciplines. De dressuur kan redelijk
beoefend worden, maar voor het mennen en het springen zijn er geen goede
wedstrijdaccommodaties.
In de notitie “Paardensport in Westvoorne” zijn aanbevelingen opgenomen die zoveel
mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften vanuit de paardensport. Per kern van de
gemeente wordt een passende aanbeveling gedaan. De aanbevelingen zijn gebaseerd op
de resultaten uit de enquête en interviews en het advies van Kuiper Compagnons
betreffende mogelijke locaties voor een hippisch centrum.
Aanbevelingen
Aanbeveling Rockanje
• Werk mee aan de realisatie van een verenigingsaccommodatie met een minimale
oppervlakte van 1,5 Ha. die aan de volgende eisen voldoet:
o De opstallen bestaan uit een binnenbak, buitenbak, losgooibak, kantine,
terras en springweide en omvat dus geen faciliteiten en stallen voor paarden.
o De accommodatie is puur gericht op het uitoefenen van de paardensport op
verschillende niveaus en disciplines in wedstrijdverband en recreatief.
o Weidegang is niet noodzakelijk.
Aanbeveling Oostvoorne
• Werk mee aan de realisatie, door bij voorkeur één of meerdere verenigingen, van
een hippisch centrum waar burgers de mogelijkheid hebben om te leren paardrijden,
dat aan de volgende eisen voldoet:
o Toegankelijk, ook in de zin van recreatief paardrijden en rijden in
wedstrijdverband, voor alle disciplines van de paardensport.
o De bebouwing van het terrein heeft een minimale omvang van 1,5 Ha.
o Het hippische centrum moet aan 50 paarden en 50 pony’s onderdak bieden.
o Weidegang is niet noodzakelijk maar wel zeer wenselijk voor het welzijn van
het dier.
o Geschikt voor officiële KNHS-wedstrijden
Aanbeveling Tinte
De huidige situatie in Tinte hoeft geen grote veranderingen te ondergaan. Het is slechts een
kwestie van het huidige voorzieningenniveau op een hoger peil te brengen. Manege Tinte
zou enkele aanpassingen moeten verrichten ten behoeve van het welzijn van ruiter en dier,
de wedstrijdsport en de recreatie.
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Op basis van bovengenoemde aanbevelingen worden er meer en betere voorzieningen
gerealiseerd om veilig en verantwoord bezig te zijn met paarden. Ook wordt voldaan aan de
wensen en behoeften van de verenigingen, omdat zij allen de beschikking kunnen krijgen
over overdekte voorzieningen. Gezocht zal moeten worden naar initiatiefnemers die de
plannen kunnen realiseren en die wel moeten kunnen passen binnen de kaders van de
geldende bestemmingsplannen. De gemeente kan, gelet op de taakstelling voor het
gemeentelijk sportaccommodatiebeleid, een ondersteunde rol spelen, maar de realisatie
van een hippisch centrum of verenigingsaccommodatie is voor rekening en risico van de
initiatiefnemers.
Tennis
Westvoorne kent zowel in de kern Oostvoorne als in de kern Rockanje een tenniscomplex.
De banen en de club- en kleedaccommodatie zijn eigendom van en in beheer bij de
vereniging die het complex bespeelt. Voor beide complexen geldt dat de grond eigendom is
van de gemeente. Aan de tennisverenigingen is voor de complexen recht van opstal
verleend.
Het tenniscomplex in Rockanje wordt bespeeld door de tennisvereniging Westvoorne. Het
complex, dat uniek is gelegen in het duingebied aan de eerste Slag, bestaat uit 7
gravelbanen en een club/kleedgebouw. De banen en de opstal zijn goed onderhouden. De
tennisvereniging Westvoorne heeft 428 leden en heeft voor de exploitatie van de
accommodatie geen gemeentelijke ondersteuning nodig. Het onderhoud van de banen en
de opstal wordt door de leden van de vereniging zelf verzorgd. De planningsnorm voor
tennis (K.N.L.T.B.) is 70 spelers per baan en in voor banen met verlichting 90 spelers per
baan. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat er een goed evenwicht is tussen het
aantal leden en het aantal banen
Het tenniscomplex in Oostvoorne wordt bespeeld door TVO. Het complex ligt in een
woonwijk die bestaat uit grote kavels met vrijstaande woningen. Er zijn 7 gravelbanen en
een in 2001 volledig vernieuwde opstal met club- en kleedaccommodatie. TVO is met 586
leden veruit de grootste sportvereniging van Westvoorne.
Voor de exploitatie van de accommodatie heeft de vereniging geen gemeentelijke
ondersteuning nodig gehad. Het onderhoud van de banen en de opstal wordt door de leden
van de vereniging zelf verzorgd. Vier van de zeven banen op het tennispark zijn verlicht.
Gelet op de eerder genoemde planningsnorm is er ook op dit complex een goed evenwicht
tussen het aantal leden en het aantal banen.
De vereniging ervaart het als een knelpunt dat de locatie van het tenniscomplex als
zoeklocatie voor toekomstige woningbouw is aangewezen.
Op dit moment is er geen aanleiding te veronderstellen dat het tenniscomplex op korte
termijn zal moeten wijken voor woningbouw. Voor de wat verdere toekomst is onderzoek
naar alternatieve locatie(s) in het kader van de ruimtelijke ordening wenselijk.
Eventuele verplaatsing van het tenniscomplex zal alleen mogelijk zijn op basis van
investering door de gemeente in een nieuw te realiseren complex. De sportinfrastructuur in
Oostvoorne wordt door verplaatsing niet zodanig verbeterd dat er van uit het oogpunt van
sportbeleid een noodzaak is tot verplaatsing van dit complex.
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Tot nu toe slagen beide verenigingen er in om op basis van eigen financiële middelen en
zelfwerkzaamheid de complexen te beheren en onderhouden. In de toekomst kan het
wenselijk zijn dat de tennisverenigingen hierbij, bijvoorbeeld op basis van een aangepast
subsidiebeleid gericht op de realisatie van projecten, worden ondersteund. Bij de
voorgenomen herziening van het Welzijnsplan voor de periode 2006- 2009 dient hieraan
aandacht te worden besteed. Uitgangspunt is dat dit, door een herverdeling van middelen,
budgettair neutraal zal zijn.
Aanbevelingen
• Handhaaf de tennisaccommodatie Oostvoorne op de huidige locatie.
• Verbeter de randvoorwaarden voor instandhouding van tennisaccommodatie
door aanpassing (budgettair neutraal) van de subsidievoorwaarden in het
Welzijnsplan 2006 – 2009.
Binnensportaccommodaties
De binnensportaccommodaties in Westvoorne bestaan uit een sportzaal in Rockanje, twee
gymnastieklokalen en een zwembad in Oostvoorne en een gymnastieklokaal in Tinte.
Sportzaal De Merel te Rockanje
De sportzaal van 522 m2 is gebouwd in 1973. Hij voldoet goed en verkeert in een goede
staat van onderhoud. Bij de accommodatie is voldoende parkeergelegenheid. De
gebruiksintensiteit van 1.080 uur onderwijs en 900 uur verhuur aan vaste gebruikers is goed
te noemen voor een zaal van deze omvang.
De sportzaal wordt, naast het onderwijsgebruik, structureel gebruikt door de
gymnastiekvereniging RTC, de badmintonvereniging Rockanje en de budovereniging
Ichikan Voorne. De vloer is geschikt voor evenementen en kan in voorkomende gevallen
met een aanwezige vloerbescherming worden afgedekt. Het gebruik voor dit doel kan nog
worden uitgebreid. De sportzaal maakt onderdeel uit van een multifunctionele
accommodatie bestaande uit een cultureel centrum en de sportzaal. De exploitatie van deze
accommodatie is, onder voorwaarden t.a.v. tarieven en gebruik, uitbesteed aan
Sportfondsen Westvoorne.
Gymzaal en zwembad te Oostvoorne
Inmiddels heeft de gemeenteraad in haar vergadering van 24 juni 2003 besloten in
Oostvoorne aan de Molenweg/Valweg een nieuwe sportaccommodatie te bouwen
bestaande uit een overdekt zwembad en een sportzaal. Deze nieuwe accommodatie moet
het sportcomplex ’t Leemerbad aan de Rialaan in Oostvoorne vervangen.
De te realiseren accommodatie zal tenminste bestaan uit een sportzaal van 24 x 32 meter
en een overdekt zwembad met een wateroppervlak van 25 x 10 meter. Het zwembad zal
worden uitgerust met een beweegbare bodem. Het wordt specifiek afgestemd op de
bestaande activiteiten in zwembad ’t Leemerbad zoals zwemles ABC, baby/peuter
zwemmen, aqua-fit, therapeutisch zwemmen, snorkelen/duiken en zwemmen voor ouderen.
Het is niet wenselijk een specifiek recreatief zwembad te bouwen. Deze markt wordt in
voldoende mate bediend door zwembaden in de directe omgeving van de gemeente
Westvoorne.

- 19 -

De gekozen omvang van de sportzaal biedt de mogelijkheid om met behulp van een
scheidingswand voor het gebruik ten behoeve het onderwijs lichamelijke oefening twee
zalen te realiseren van 384 m2 (16x24).
De afmetingen zijn daarnaast afgestemd op het gebruik door Volley Voorne 2000 door de
mogelijkheid drie volleybalvelden te kunnen neerleggen waarvan er twee aan alle eisen
voor wedstrijden voldoen. Verder zal de zaal geschikt zijn voor het gebruik door de
gymnastiekvereniging W.I.K. en hebben ook de badmintonvereniging, de budovereniging
Ichikan Voorne en Voorne Atletiek interesse getoond in het gebruik van de nieuwe zaal.
Zowel Volley Voorne 2000 als W.I.K. heeft aangegeven prijs te stellen op de realisatie van
een jeugdhonk of jeugdhoek voor verenigingsgebruik bij de nieuwbouw van een sportzaal.
In het vooroverleg over de realisatie van deze accommodatie zoals dat door de Adviesraad
Sport en Accommodaties is georganiseerd, is door de vereniging Volley Voorne 2000
aangegeven dat zij vanuit hun behoefte een sterke voorkeur hebben voor een zaal met de
afmetingen van een sporthal (42 x 24). Verder stellen zij dat door te kiezen voor een zaal
met de afmetingen 34 x 24 meter drie volleybalvelden mogelijk worden. Hiervan voldoen er
dan twee aan alle wedstrijdeisen en is er een geschikt voor jeugd- en recreatiewedstrijden.
Met deze minimale aanpassing (34x24 i.p.v. 32x24) wordt in grote mate aan de wensen van
de volleybalvereniging tegemoet gekomen.
Gymnastieklokaal De Odiaan te Tinte
Het gymnastieklokaal in Tinte maakt bouwkundig onderdeel uit van de voormalige openbare
school in Tinte. De accommodatie is in beheer gegeven aan de vereniging ODI te Tinte. De
zaal wordt gebruikt voor de lessen lichamelijke oefening voor de leerlingen van christelijke
basisschool Tintestein en de activiteiten van ODI.
ODI is met ruim 260 leden de grootste gymnastiekvereniging van Westvoorne. De
accommodatie De Odiaan is als sportaccommodatie een verouderde accommodatie die
feitelijk niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Ze heeft echter een functie in de
sociaal maatschappelijke structuur van Tinte die onmisbaar is.
Vernieuwing op middenlange termijn van deze accommodatie dient te worden overwogen.
In de raadsperiode 2006 – 2010 dient hierover een beslissing te worden genomen. Onderzoek hiernaar kan in eigen beheer worden uitgevoerd.
Aanbevelingen
• Realiseer in Oostvoorne bij voorkeur een sporthal, maar tenminste een
sportzaal van 24x34 meter.
• Realiseer in Oostvoorne een overdekt zwembad met een bassin van tenminste
25x10 meter.
• Agendeer voor de raadsperiode 2006 – 2010 vernieuwing van de
gymnastiekaccommodatie in Tinte.

- 20 -

Hoofdstuk 3 Breedtesport
Wat is breedtesport
Breedtesport is alles op het gebied van bewegen wat zich in de gemeente afspeelt, behalve
beroepssport en topsport. Daarmee gaat breedtesport veel verder dan alleen de activiteiten
van de sportverenigingen in onze gemeente. Bewegen in het onderwijs, Meer Bewegen
voor Ouderen (MBvO), bepaalde activiteiten van de scouting, koersbal, ongeorganiseerd
bewegen zoals het gebruik van skatevoorzieningen, trapveldjes en basketbalveldjes,
wandelen, fietsen etc. allemaal vormen van sport en bewegen die vallen onder de noemer
Breedtesport.
Waarom breedtesport stimuleren
Wat geldt voor het gemeentelijk sportbeleid geldt ook voor het gemeentelijk
breedtesportbeleid. Een breed aanbod van sport en bewegingsactiviteiten levert een
belangrijke bijdrage aan de sociale kwaliteit van de samenleving. Bewegen levert voor het
individu een niet te onderschatten bijdrage aan de gezondheid. Meedoen bij de organisatie
van activiteiten, deelnemen, ergens bijhoren, leidt tot verbondenheid, voldoening en
zelfrespect. Sport en bewegen draagt bij aan het behoud van kwaliteit van leven en
bevordert een actieve leefstijl.
Het is dus van belang om, gelet op bovengenoemde waarden, de deelname aan sport en
bewegingsactiviteiten te bevorderen.
Doelstelling
Het breedtesportbeleid in Westvoorne heeft tot doel bij te dragen aan de sociale
kwaliteit van de Westvoornse gemeenschap en de individuele gezondheid van de
leden van die gemeenschap, door voorwaarden te scheppen voor het behoud van de
hoge sportparticipatie van jeugdigen in de leeftijd tot 14 jaar, het verbeteren van de
mogelijkheden om georganiseerd en ongeorganiseerd te bewegen om op die wijze de
sportparticipatie van vooral ouderen vanaf 50 jaar en jongeren vanaf 14 jaar te
verhogen en het ondersteunen en versterken van de verenigingssport.

Breedtesportstimulering
Jeugd
6 t/m 12 jaar
Uit onderzoek op de basisscholen blijkt dat de basisschooljeugd een sportparticipatie kent
van meer dan 90%. Een substantieel deel van de Westvoornse jeugd in de leeftijd van 6 t/m
12 jaar neemt deel aan meer dan één tak van sport. Hier is het rendement zichtbaar van de
investering van de gemeente Westvoorne in de aanstelling van vakleerkrachten die
bewegingsonderwijs geven aan alle leerlingen in de groepen 3 t/m 8 van het
basisonderwijs. Deze vakleerkrachten bewegingsonderwijs zien het als hun taak de
sportdeelname van de jeugd te stimuleren. Aan het aspect sportkennismaking kan wel wat
meer structuur gegeven worden. Verbetering van de samenwerking tussen school en
sportvereniging is zeker een aandachtspunt.
12 jaar en ouder
De sportdeelname neemt voor wat betreft de georganiseerde sport af in de leeftijd van 14
tot 18 jaar. Onderzoek bij de sportverenigingen laat zien dat er t.o.v. de leeftijdsgroep 6/12
jarigen sprake is van een afname die varieert van 70 tot 85%.
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Dit betekent dat niet meer dan 3 van de 10 kinderen die op 12 jarige leeftijd georganiseerd
aan sport deelneemt dit op 18 jarige leeftijd nog steeds doet. Dit wil niet zeggen dat deze
jeugdigen niet meer bewegen! Er is een duidelijke verschuiving naar meer vrijblijvende
vormen van bewegen. Sportstimulering kan zeker van betekenis zijn om de groep jeugdigen
die aan sport en bewegen in enige vorm blijft deelnemen te vergroten.
Ouderen
Er is in Westvoorne geen specifiek onderzoek gedaan naar de sportdeelname door
inwoners van 50 jaar en ouder. Van de plaatselijke sportverenigingen hebben vooral de
tennisverenigingen en de watersportverenigingen een redelijk aantal actieve
50+-ers in hun ledenbestand. Verder zijn ook onder de deelnemers aan de aqua-fit
activiteiten in het zwembad een behoorlijk aantal ouderen te vinden. Daarnaast zijn er de
specifiek op ouderen gerichte activiteiten zoals de koersbalvereniging en het Meer
Bewegen voor Ouderen. Wandelen en fietsen zijn de belangrijkste vormen van
ongeorganiseerd bewegen voor deze leeftijdsgroep.
De demografische ontwikkelingen, waarbij ook in Westvoorne de vergrijzing met rasse
schreden toeneemt, vraagt om aandacht voor het doen toenemen van mogelijkheden voor
ouderen om te bewegen.
Sportvereniging
Sportverenigingen zijn een bijzonder belangrijke aanbieder van breedtesportactiviteiten in
de gemeente Westvoorne. Meer dan 4000 inwoners van Westvoorne zijn lid van één van 22
plaatselijke sportverenigingen. Voor de leefbaarheid van de gemeenschap zijn verenigingen
zowel op het gebied van de sport als op het gebied van sociaal-culturele activiteiten en
jeugdwerk van groot belang. Behoud van en versterking van de plaatselijke verenigingen
dient bijzondere aandacht te krijgen.
Ongeorganiseerde sport
Het hart van de bestaande breedtesport wordt gevormd door de sportverenigingen en het
bewegingprogramma in het basisonderwijs. Bewegen voor ouderen wordt in beperkte mate
georganiseerd. Recreatieve beweging is in Westvoorne door de bijzondere geschiktheid
van de omgeving voor wandelen, fietsen en b.v. paardrijden in ruime mate mogelijk. De
bebouwde omgeving is niet of nauwelijks voor sport en bewegen ingericht. Speelterreinen
zijn vooral afgestemd op spelen voor jonge kinderen.
Onderwijs
De gemeente Westvoorne heeft er voor gekozen het onderwijs lichamelijke oefening voor
de groepen 3 t/m 8 van alle basisscholen in Westvoorne te laten verzorgen door daarvoor
specifiek opgeleide leerkrachten. Deze specialisten in sport en spel zijn een grote stimulans
voor de deelname van de jeugd van 6 t/m 12 jaar aan sport.
De vakleerkrachten leveren een onmisbare bijdrage aan het opvoeden van de jeugd van
Westvoorne. Door hun inzet en vaardigheden zorgen zij er voor dat onze jeugd opgroeit met
een actieve leefstijl. Daarmee dragen zij in belangrijke mate bij aan de doelstellingen van
het sportbeleid.
Jaarlijks kost de inzet van de vakleerkrachten € 100.000,-- die niet door de rijksoverheid
worden vergoed. Met deze middelen wordt niet alleen gekozen voor goed en verantwoord
onderwijs in de lichamelijke oefening, maar wordt ook een belangrijke bijdrage aan de
breedtesportontwikkeling in onze gemeente geleverd.
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Project “Westvoorne breed in sport: recreatief en sportief”

Vooruitlopen op de vaststelling van het sportbeleid, is door de gemeenteraad in haar
vergadering 25 maart 2003 een gemeentelijk breedtesportprogramma voor de periode 2004
t/m 2009 geformuleerd. Voor de uitvoering van dit programma is naast een bedrag aan
gemeentelijke middelen van gemiddeld € 13.750,- per jaar door het ministerie van VWS een
subsidie toegekend van € 82.500,- te verdelen over de gehele programmaperiode van 6
jaar. Dit project dat op 1 januari 2004 van start is gegaan kent de volgende deelprojecten.
1. JEUGDSPORT
Binnen het huidige sportbeleid van de gemeente krijgt jeugd extra aandacht. Vandaar dat
ook door middel van deze aanvraag een extra impuls gegeven moet worden aan het
bewegen en sporten van jongeren. Voor zowel de jeugd in het basisonderwijs als in het
voortgezet onderwijs is het belangrijk om te weten waarom bewegen belangrijk en goed is
en dat ze kennismaakt met verschillende sporten. Op deze manier wordt de kans vergroot
dat ze ook daadwerkelijk aan sport gaan en blijven deelnemen.
1a Zapkaart voor basisonderwijs (groep 5 en 6)
Op de basisschool maken de kinderen in de lessen bewegingsonderwijs kennis met diverse
sporten. De zapkaart stimuleert de overstap van school naar vereniging. Het is de bedoeling
dat de leerlingen kennis maken met meerdere takken van sport, zodat zij een gerichtere
keuze kunnen maken voor een bepaalde sport. De vakleerkrachten zullen de zapkaart
ontwikkelen samen met de plaatselijke sportverenigingen.
1a Zapkaart voor voortgezet onderwijs (aansluiten op sportoriëntatie op school)
Scholen (voortgezet onderwijs) in de buurgemeenten Hellevoetsluis en Brielle worden
benaderd om het sportoriëntatie programma in beeld te kunnen brengen. De verenigingen
uit Westvoorne zullen een aanbod doen voor alle leerlingen dat aansluit op het programma
van de sportoriëntatie op school. Als hockey bijvoorbeeld in de maand april op school aan
bod komt dan zorgt de hockeyvereniging ervoor dat er aansluitend een aanbod is op de
vereniging voor de leerlingen die daar interesse in hebben. Het aanbod van de school en de
verenigingen zal op elkaar afgestemd worden. Alleen als Westvoorne een bepaalde sport
niet aan kan bieden dan wordt in de omliggende gemeenten gekeken naar een vereniging
die dat wel kan.
Planning: 6 jaar lang
Kosten: € 5.500,- per jaar
2. SPORT EN BEWEGEN DOOR OUDEREN
In dit deelproject wordt het aanbod van sport en bewegen door ouderen in de gemeente
uitgebreid en wordt het sporten en bewegen door ouderen bevorderd. Naast het feit dat
bewegen gezond is, heeft het vooral bij ouderen een sterk socialiserende functie. Het is de
bedoeling om de mensen op de hoogte te brengen van wat er allemaal mogelijk is en om ze
op die manier te stimuleren om meer te gaan bewegen. Er zijn leeftijdsgrenzen aangegeven
bij de projecten. Hier kan echter flexibel mee worden omgegaan.
2a GALM
Alle 55-65 jarigen in de gemeente Westvoorne worden benaderd om deel te nemen aan het
GALM-project. Dit is een project om niet sportief-actieve ouderen te stimuleren om actief te
worden.
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Het belangrijkste doel van het GALM-project is het plezier in bewegen terug te brengen in
de dagelijkse leefgewoonte van senioren. Naast het plezier wordt in een later stadium het
accent gelegd op het handhaven van de motorische vaardigheden en het verbeteren van de
algehele conditie.
Behalve op het actief worden van senioren richt GALM zich in sterke mate op het
bewerkstelligen van een gedragsverandering op lange termijn als het gaat om sportief
gedrag. Bij dit project is er een samenwerkingsverband tussen Gemeente, GGD,
Ouderenwerk en de Sportraad Zuid-Holland.
Planning: 6 jaar
Kosten: € 9.000,- per jaar waarin een nieuw GALM project start (2004 en 2007)
en € 3.000,- in de overige jaren.
2b Sportief wandelen
Deze activiteit is niet alleen voor ouderen bedoeld. Iedereen die wil kan hier aan
deelnemen. Sportief wandelen is voor iedereen die aan de fitheid wil werken de ideale
activiteit. Door de begeleiding en verantwoorde trainingsopbouw biedt het net iets meer dan
het “gewone” wandelen. Sportief wandelen betekent stevig doorwandelen met een tempo
rond de zes, zeven kilometer per uur. Een training Sportief wandelen duurt ongeveer een
uur en is in het algemeen zeer gevarieerd. Een warming-up om de spieren los te maken,
een stuk stevig doorwandelen, oefeningen met tempowisselingen en tenslotte even uitlopen
en goed rekken. Speciaal opgeleide begeleiders geven tijdens de training technische
aanwijzingen. Door de verantwoorde opbouw van de training is de kans op blessures zeer
gering.
Als vertrekpunt kan het clubhuis van de hockeyclub dienst doen. Ook de
gymnastiekvereniging kan hierin een rol spelen.
Planning: 6 jaar
Kosten: € 1.200,- per jaar
2c Bewegen en Gezondheid
Bewegen heeft tal van kansen om ouderen zelf gereedschappen in handen te geven om
aan de eigen fitheid en gezondheid te werken. Daardoor vergroten ze de mogelijkheid om
langer zelfstandig mee te doen aan het maatschappelijk leven. Het landelijk ontwikkelde
cursusprogramma Bewegen en Gezondheid speelt hier op in.
Er zijn enkele thema’s geselecteerd op grond van veel voorkomende aspecten van gezond
ouder worden. Door daarbij tegelijk het “plezier van bewegen” lijfelijk te laten ervaren,
motiveren de cursussen om bewust met de eigen gezondheid bezig te zijn.
De cursussen zijn vooral bedoeld voor sportief niet-actieve ouderen (55+), die
geïnteresseerd zijn in hun gezondheid. Na de cursus kunnen de mensen doorstromen naar
een volgende cursus uit dit programma, naar MBvO of andere sportieve activiteiten.
Het doel van het project is het verkrijgen van gezondheidswinst door verbeterde conditie,
houding en beweging; preventie van ouderdomsklachten; aanleren van actievere leefstijl en
vergroten van zelfredzaamheid.
Cursusaanbod:
Als botten en spieren protesteren
In balans
Fit door het leven
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Planning: in 2004, 2006 en 2008 wordt het cursusaanbod gedaan
Kosten: € 1.500,- per jaar (2004, 2006 en 2008)
Totale kosten Sport en bewegen door ouderen: € 11.700,- (2004), € 4.200,- (2005 en 2009),
€ 5.700,- (2006 en 2008) en € 10.200,- (2007).
3. VERENIGINGSONDERSTEUNING
Er zijn verenigingen die kampen met een tekort aan vrijwilligers of een tekort aan mensen
met de juiste deskundigheid of opleiding. Vrijwilligers stoppen er vaak na korte tijd weer
mee en veel mensen zitten niet op de juiste plaats of doen de verkeerde dingen. Bovendien
moeten de verenigingen voldoen aan steeds meer eisen door wettelijke regelingen en
overheidsbeleid. Dit alles maakt het noodzakelijk om op een georganiseerde manier
aandacht te besteden aan de vrijwilligers. Niet alleen als het gaat om het werven ervan,
maar vooral als het gaat om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen en om het
motiveren en behouden van de vrijwilligers. Deskundigheidsbevordering en ondersteuning
op maat kunnen ervoor zorgen dat verenigingen beter functioneren. Kaderopleidingen en
het bundelen van kennis zullen ook speciale aandacht krijgen.
3a Deskundigheidsbevordering
Om de deskundigheid van het huidige (vrijwillig) kader te bevorderen zullen er
themabijeenkomsten en cursussen georganiseerd worden. De onderwerpen zullen worden
afgestemd op de vraag en behoefte van verenigingen. Voorbeelden zijn vrijwilligersbeleid,
omgaan met jeugd en sportsponsoring. De uitvoering zal gedaan worden door de Sportraad
Zuid-Holland.
Planning: 6 jaar lang, jaarlijks 5 avonden
Kosten: € 1.361,- per jaar
3b Ondersteuning op maat
Een aantal verenigingen zal ondersteuning op maat gegeven worden. Deze ondersteuning
kan betrekking hebben op meerdere gebieden zoals bijvoorbeeld jeugdbeleid of vrijwilligersbeleid. Het doel hiervan is om de sportverenigingen zoveel mogelijk vraaggerichte ondersteuning en begeleiding te bieden. De uitvoering zal gedaan worden door de Sportraad
Zuid-Holland.
Planning: 6 jaar lang, jaarlijks 3 verenigingen (à gemiddeld 4 bijeenkomsten)
Kosten: € 3.176,- per jaar
3c (Jeugd)kaderversterking (kaderopleidingen)
(Jeugd)kaderversterking zal zowel binnen de deskundigheidsbevordering als bij
ondersteuning op maat extra aandacht krijgen. Het is belangrijk dat de deskundigheid van
het huidige verenigingskader wordt vergroot, maar ook het werven van nieuw kader is voor
veel verenigingen noodzaak. Hierbij is met name voor de jeugd een belangrijke rol
weggelegd. Er zullen manieren gezocht worden die drempelverlagend werken voor
jeugdleden om kaderfuncties te gaan vervullen.
Momenteel is de drempel om kaderopleidingen te volgen behoorlijk hoog doordat er vrijwel
nooit opleidingen op het eiland worden verzorgd. De mensen uit Westvoorne moeten altijd
van het eiland af om een cursus te volgen en dit brengt vaak verre reisafstanden met zich
mee. Het plan is om in de hele gemeente de behoeften te inventariseren en bij voldoende
interesse de cursus in de gemeente te laten verzorgen.
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Planning: 6 jaar lang
Kosten: € 2.000,- per jaar
3d Kennis bundelen
Kennisuitwisseling tussen verenigingen is een duidelijke wens bij de verenigingen. Elke
vereniging heeft wel iemand die deskundig is op een bepaald gebied. Andere verenigingen
kunnen hier ook gebruik van maken. Bijvoorbeeld kennis over wet- en regelgeving kan
lokaal gebundeld worden.
Er zal eerst geïnventariseerd worden welke kennis waar zit en vervolgens zal dit in een
nader te bepalen vorm gegoten worden. Belangrijk is de signaalfunctie van het
“deskundigenteam” en vervolgens informatieverstrekking naar de verenigingen.
Planning: 2004 (inventarisatie en samenstellen “deskundigenteam”)
Kosten: € 1.000,- in 2004 en € 500,- in de overige jaren.
Totale kosten verenigingsondersteuning: € 7.537.- (2004) en € 7.037,- (overige jaren)
4.

BUURTSPORT

4a Sportgericht inrichten van speelplekken
De gemeente plaatst in elke, nieuw gebouwde wijk, in overleg met de omwonenden, een
speelplaats. Wat voor een soort speelplaats, op welke doelgroep gericht en op welke
schaal, staat nergens vermeld. Het zou ideaal zijn wanneer buitenspeelruimten uitnodigen
tot beweging en ook een pedagogische functie hebben, zoals een ontmoetingsfunctie.
Vooral voor de oudere jeugd (14 – 18 jaar) is dit belangrijk omdat zij minder deelnemen aan
georganiseerde vormen van sport en omdat er bij hen een duidelijke vraag ligt naar
ontmoetingsmogelijkheden in de openbare ruimte. Beide aspecten kunnen elkaar
versterken. Er zou dus een nieuw buitenspeelruimtebeleid ontwikkeld moeten worden,
waarin speciale aandacht wordt besteed aan deze functies. Voor het ontwikkelen van een
dergelijk beleid wordt een beroep gedaan op zowel de doelgroep zelf als een sportbuurtwerker.
4b Sportactiviteiten voor oudere jeugd in de wijk
In de leeftijdsgroep van 14 – 18 jaar neemt de sportdeelname voor wat betreft de
georganiseerde sport duidelijk af. Voornamelijk ten gevolge van het vertrek van de jeugd uit
Westvoorne vanwege studie of werk elders. In aansluiting op het in het kader van de
sportdeelname meer sportgericht inrichten van speelplaatsen, wordt door een sportbuurtwerker in samenhang met de medewerker jeugd- en jongerenwerk, initiatief genomen om
bewegingsstimulering voor deze leeftijdsgroep te realiseren. Jongeren die tot de doelgroep
behoren zullen worden uitgenodigd om zelf sportieve activiteiten te organiseren. Als locatie
daarvoor wordt naast de eerder genoemde sportingerichte speelplaatsen gedacht aan het
gebruik van de buitensportcomplexen en de binnensportaccommodaties. De activiteiten
zullen worden begeleid door een sportbuurtwerker.
Planning: aanpassing van de speelplekken gebeurt niet uit dit budget. De activiteiten op
deze plek zullen plaatsvinden gedurende 6 jaar. De planontwikkeling en de activiteiten
zullen uit dit budget betaald worden.
Kosten: € 7.930,- per jaar
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Beoogd resultaat van het project
“Westvoorne breed in sport: recreatief en sportief” moet er aan bijdragen dat meer inwoners
kiezen voor een actieve leefstijl. De hoge sportparticipatie van jongeren in de leeftijd tot 14
jaar moet gehandhaafd blijven. De sportparticipatie van jongeren vanaf 14 jaar moet,
georganiseerd of ongeorganiseerd toenemen en vooral ouderen vanaf 50 jaar moeten meer
dan tot nu toe kiezen voor sport en bewegen.
Sportverenigingen zijn blijvend in staat hun belangrijke bijdrage aan de breedtesport en
daarmee aan de sociale kwaliteit van de samenleving te bieden.
De gewijzigde aanpak bij het inrichten van speelterreinen in de drie Westvoornse kernen
versterkt de ontmoetingsfunctie van die speelterreinen en draagt bij aan sport en bewegen
als ongeorganiseerde vorm van vrije tijdsbesteding.
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Hoofdstuk 4 Gemeentelijke uitgaven voor sport
In dit hoofdstuk worden de gemeentelijke uitgaven voor de sport in beeld gebracht.
Aandacht wordt besteed aan de kosten van de gemeentelijke sportaccommodaties en de
wijze waarop sportverenigingen worden ondersteund.
De sportvereniging

Verenigingen zijn de kurk waarop onze gemeenschap drijft. En sportverenigingen maken
daarvan een belangrijk deel van uit. De sportverenigingen van Westvoorne hebben samen
5323 leden. Met 4062 actieve sporters en 426 kaderleden bepalen zij het sportieve gezicht
van de gemeente Westvoorne. Met 1864 jeugdleden zijn zij de kern van de opvang van de
jeugd tussen 6 en 15 jaar. Een groot goed, waard om gekoesterd te worden.
Er bestaat een nadrukkelijk verschil in de mate en wijze van ondersteuning van gebruikers
van gemeentelijke accommodatie en gebruikers van niet gemeentelijke accommodatie.
Deze ondersteuning is primair gebaseerd op de doelstelling van het
sportaccommodatiebeleid, zoals aangegeven in deze nota. Slechts die activiteiten worden
ondersteund die zonder steun zouden komen te vervallen of voor een deel van de bevolking
niet langer toegankelijk zouden zijn als gevolg van te hoge kosten voor deelname. De
volgende tabellen geven een overzicht van de gemeentelijke ondersteuning, waarbij ook de
uitgaven voor de realisatie en instandhouding van de sportaccommodaties in beeld worden
gebracht.
Accommodaties
Sportcomplex Stichtingskosten Kosten per Baten per jaar Exploitatietekort
(1)
jaar (2004) (2004)
per jaar (2004)
Drenkeling (2) € 542.182
€ 135.250
€ 13.225
€ 122.025
Zwartelaan
€ 210.445
€ 87.600
€ 8.600
€ 79.000
2e Slag (3)
€ 381.031
€ 13.000
€ 15.500
Geen
Leemerbad
€ 361.419
€ 476.289
€ 266.715
€ 209.574
De Merel
€ 356.109
€ 55.483
€ 42.110
€ 13.373
Totaal
€ 1.851.186
€ 767.622
€ 346.150
€ 423.972
(1) Voor zover opgenomen in de lijst van vaste activa
(2) Excl. Clubgebouw, dit is eigendom van de vereniging
(3) Excl. Clubgebouw en kleedaccommodatie, deze is eigendom van de vereniging
(4) Gebaseerd op een gemiddeld aantal van 1.100 zwembadgebruikers per week

Exploitatietekort
per lid
€ 346,62
€ 225,71
0
€ 190,52 (4)

Huisvestingskosten en contributies
Vereniging

Accommodatie

Actieve
Huur per Huur per Contributie Contributie
leden
jaar
lid
Sen.
jeugd (1)
Forcial
2e Slag
352
€ 15.500
€ 44,03
€ 116,00
€ 63,50
OVV
Zwartelaan
350
€ 8.600
€ 24,57
€ 105,00
€ 67,50
Rockanje
Drenkeling
352
€ 13.225
€ 37,57
€ 159,00
€ 115,00
WIK
Leemerbad
206
€ 5.200
€ 25,24
€ 128,40
€ 98,40
RTC
De Merel
136
€ 7.700
€ 56,61
€ 103,68
€ 87,56
Badminton
De Merel
106
€ 6.800
€ 64,15
€ 95,00
€ 64,00
Judo (2)
De Merel
285
€ 13.000
€ 45,61
€ 132,00
€ 120,00
Volley (2)
Leemerbad
199
€ 16.675
€ 83,79
€ 198,00
€ 98,00
(1) Als de vereniging meerdere tarieven voor jeugd kent is een gemiddelde genomen
(2) Vereniging is ook in Brielle actief, uitgegaan is van totaal huisvestingslasten en totaal aantal leden.
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Subsidies (De cijfers zijn gebaseerd op de voorlopige subsidies 2003.)
Vereniging
Actieve leden Subsidie per jaar Subsidie per lid
M.H.V. Forcial
352
€ 1.122
€ 5,74
OVV
350
0
0
v.v. Rockanje
352
0
0
WIK
206
€ 2.614
€ 12,69
ODI
230
€ 991
€ 4,31
RTC
136
0
0
Badminton
106
€ 3.789
€ 35,75
Judo Ichikan
285
€ 900
€ 3,16
Volley Voorne (1)
199
€ 2.594
€ 30,72
T.V.O.
566
€ 275
€ 0,49
T.V. Westvoorne
406
€ 200
€ 0,49
Zwemver. De Duck (1) 226
€ 1.407
€ 21,32
(1) Deze verenigingen functioneren ook in Brielle. De subsidie per lid is gebaseerd op het aantal in
Westvoorne woonachtige leden.

Meerjarenonderhoudskosten

Op basis van een meerjarenraming van de onderhoudskosten wordt jaarlijks een bedrag op
de begroting opgenomen. Tevens vindt een storting plaats in een onderhoudsfonds. Vanuit
dit fonds worden investeringen in grootonderhoud en overschrijdingen gedekt.
Sportcomplex
Drenkeling
Zwartelaan
2e Slag
Leemerbad
De Merel
Totaal

2004
€ 35.100,-€ 27.625,-€ 9.923,-€ 23.855,-€ 2.130,-€ 98.633,--

2005
€ 35.625,-€ 28.040,-€ 10.070,-€ 24.215,-€ 2.160,-€ 100.110,--

2006
€ 35.625,-€ 28.040,-€ 10.070,-€ 24.215,-€ 2.160,-€ 100.110,--

2007
€ 35.625,-€ 28.040,-€ 10.070,-€ 24.215,-€ 2.160,-€ 100.110,--

2008
€ 35.625,-€ 28.040,-€ 10.070,-€ 24.215,-€ 2.160,-€ 100.110,--

Investeringen

Voor het grootonderhoud van de gemeentelijke buitensportaccommodaties zijn op dit
moment de volgende investeringen gepland.
Sportcomplex 2006
2008
Drenkeling
Renovatie veld 1
€ 16.000Renovatie veld 2
Renovatie veld 3
Renovatie veld 4
Zwartelaan
Renovatie veld 1
Renovatie veld 2
Renovatie veld 3
Renovatie opstal
.
2e Slag
Toplaag veld 1
€ 136.850
Toplaag veld 2

2009

2010

Na 2010

€19.500
€ 16.000
€ 16.000 (2011)
€ 16.000
p.m.
€ 16.000 (2016)
p.m

€ 136.850 (2018)
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In de jaren 1999 – 2003 zijn de onderhoudskosten voor de sportcomplexen Zwartelaan en
Drenkeling gestegen. Enerzijds door kostenstijgingen, anderzijds door een toename van de
werkzaamheden. Meer onderhoud is nodig gebleken om de velden bespeelbaar te houden
in een tijd waarin het verwachtingspatroon ten aanzien van de kwaliteit van de
sportaccommodaties is toegenomen.
Als gevolg van deze kostenstijgingen heeft een onderuitputting van het onderhoudsfonds
plaatsgevonden. De meerjarenraming grootonderhoud is in deze periode niet bijgesteld.
Met ingang van 2004 is de meerjarenraming aangepast. Het is wenselijk om, met ingang
van 2005, de onderhoudsreserve voor accommodaties te splitsen in een egalisatiereserve
cultuur en een egalisatiereserve sport. Per complex kunnen inkomsten en uitgaven ten laste
van de reserve zichtbaar worden gemaakt. Dit is vooral bedoeld om de gebruikers van de
complexen inzicht in en in de toekomst door zelfwerkzaamheid en betrokkenheid bij
beleidskeuzes ook invloed te geven op, de omvang en het gebruik van de middelen in dit
fonds.
Investeringen sportcomplex Zwartelaan
De renovatie van veld 2 op het sportcomplex Zwartelaan en de renovatie van de opstal op
het sportcomplex Zwartelaan zijn p.m. geraamd. Zoals in hoofdstuk 2 al is gesteld zijn de
trainingsfaciliteiten op het sportcomplex Zwartelaan onvoldoende. Een kunstgrasveld is
nodig om op een goede manier aan de noodzaak van voldoende trainingsfaciliteiten te
voldoen.
De kosten van aanleg van een kunstgrasveld voor voetbal worden geraamd op
€ 476.000,-- incl. BTW. Rekening houdend met een afschrijvingstermijn voor de onderbouw
(€ 130.900,-) van 40 jaar, voor de toplaag (€ 309.400,-) van 15 jaar en voor verlichting en
afrastering (€ 35.700,-) van 25 jaar, bedragen kapitaallasten op basis van lineaire aflossing
en een rente van 5% in het eerste jaar € 49.000,--. Deze investering kan voor een deel
worden gedekt door de lagere onderhoudskosten. Deze onderhoudskosten bedragen voor
een kunstgrasveld naar raming € 3.500,-- per jaar. Voor het Wetraveld bedragen de
jaarlijkse onderhoudskosten gemiddeld € 15.000,--. Laatstgenoemd bedrag is inclusief de
kosten van uren gemeentewerken en de reservering voor grootonderhoud. Bij de aanleg
van het Wetraveld in 1993 is uitgegaan van een levensduur van 20 jaar. Dit veld is dus pas
in 2013 afgeschreven. De geplande levensduur wordt dus niet gehaald. De hogere lasten
kunnen voor een deel door een aangepaste huur worden gedekt.
De kosten voor vernieuwing van de kleedaccommodatie worden geraamd op € 355.000,incl. BTW. Uitgaande van afschrijving in 40 jaar en een rente van 5% bedragen de
kapitaallasten in het eerste jaar € 26.625,-.
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen

Voorgesteld wordt om de volgende hoofddoelstelling van het gemeentelijk sportbeleid vast
te stellen.
Het gemeentelijk sportbeleid richt zich op het realiseren van maatschappelijke doelen
als gezondheidsbevordering, sociale integratie, jeugdparticipatie en verantwoorde
vrijetijdsbesteding door het scheppen van voorwaarden voor de deelname aan en de
organisatie van sport- en bewegingsactiviteiten.
Het sportbeleid is op basis van deze doelstelling uitgewerkt in de deelterreinen
Sportaccommodatiebeleid en Breedtesportbeleid.
Accommodatiebeleid
Voorgesteld wordt om voor het Sportaccommodatiebeleid de volgende taakstelling vast te
stellen.
Als uitvloeisel van de visie op het sportbeleid zorgen voor accommodatie voor
sportactiviteiten die zonder steun zouden komen te vervallen of voor een deel van de
bevolking niet langer toegankelijk zouden zijn als gevolg van te hoge kosten voor
deelname en deze accommodaties (doen) beheren en exploiteren op de voor de
gemeenschap meest efficiënte wijze.
Om dit doel te bereiken is het nodig om over de volgende aspecten besluiten te nemen.
a. Buitensport
Voetbal Rockanje
• Maak uitbreiding van kleedaccommodatie in de vorm van tijdelijke
huisvesting mogelijk.
• Onderzoek de mogelijkheden voor realisatie binnen de grenzen van het
sportcomplex van een specifiek jeugdveld.
• Ga in de planning voor een nieuwe accommodatie op een andere locatie
uit van de genoemde omvang.
Voetbal Oostvoorne
• Maak uitbreiding van kleedaccommodatie in de vorm van tijdelijke huisvesting
mogelijk;
• bereid besluitvorming voor over de toekomst van het voetbalcomplex voor
Oostvoorne op deze locatie;
• realiseer bij keuze voor de huidige locatie:
• een kunstgrasveld en onderzoek de mogelijkheden voor realisatie binnen de
grenzen van het sportcomplex van een specifiek jeugdveld;
• bereid in samenwerking met de v.v. O.V.V. de renovatie c.q. vernieuwbouw
van de kleedaccommodatie voor.
• Neem hiervoor in de meerjarenraming vanaf 2009 een investering van
€ 831.000,-- op.
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•

Ga, bij keuze voor een andere locatie, in de planning voor een nieuwe
accommodatie uit van de genoemde omvang.

Hockey
•

Onderhoud het complex 2e Slag conform de afspraken en reserveer op
basis van de meerjaren onderhoudplanning tijdig middelen voor
vernieuwingen in 2006 en 2018 aan de veldaccommodatie.

Tennis
•

Verbeter de randvoorwaarden voor instandhouding van
tennisaccommodatie door aanpassing (budgettair neutraal) van de
subsidievoorwaarden in het Welzijnsplan 2006 – 2009.
• Handhaaf het tenniscomplex Oostvoorne op de huidige locatie
Paardensport
• Werk in Rockanje mee aan de realisatie van een verenigingsaccommodatie met een minimale oppervlakte van 1,5 Ha.
• Werk in Oostvoorne mee aan de realisatie, door bij voorkeur één of
meerdere verenigingen, van een hippisch centrum.
• Bevorder voor de kern Tinte het op een hoger peil brengen van het huidig
voorzieningenniveau.
b. Binnensport
• Het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2003 leidt tot de nieuwbouw
in Oostvoorne van sportaccommodatie voor binnensport en zwemmen. In
het kader van de grote projecten wordt de realisatie hiervan verder
uitgewerkt. Het sportbeleid onderschrijft de noodzaak van realisatie van
deze accommodaties.
• Neem in de raadsperiode 2006 -2010 op basis van, in eigen beheer uit te
voeren, nader onderzoek een besluit over vernieuwing van de gymzaal in
Tinte.
Breedtesportbeleid
Het breedtesportbeleid is reeds vastgesteld in de raadsvergadering van 25 maart 2003.
Voor de volledigheid van dit rapport is het vastgestelde beleid hierna kort weergegeven.
De doelstelling van het breedtesportbeleid is als volgt vastgesteld.
Het breedtesportbeleid in Westvoorne heeft tot doel bij te dragen aan de sociale
kwaliteit van de Westvoornse gemeenschap en de individuele gezondheid van de
leden van die gemeenschap, door voorwaarden te scheppen voor het behoud van de
hoge sportparticipatie van jeugdigen in de leeftijd tot 14 jaar, het verbeteren van de
mogelijkheden om georganiseerd en ongeorganiseerd te bewegen om op die wijze de
sportparticipatie van vooral ouderen vanaf 50 jaar en jongeren vanaf 14 jaar te
verhogen en het ondersteunen en versterken van de verenigingssport.

In dat kader wordt jaarlijks gedurende een projectperiode van zes jaar een bedrag van €
13.500,-, zijnde 50% van de totale kosten, beschikbaar gesteld voor projecten op het gebied
van Jeugdsport, Buurtsport, Sport en Bewegen voor Ouderen en Verenigingsondersteuning.
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Financiën
Voorgesteld wordt om op de volgende punten een beslissing te nemen.
• Splits de onderhoudsreserve accommodaties in één egalisatiereserve sport (met
inzicht in de stand van zaken per sportcomplex) en één egalisatiereserve voor
overige accommodaties (cultuur).
• Neem in de meerjarenraming vanaf 2009 een investering van € 831.000,- op voor de
verbetering van de accommodatie voor voetbal in Oostvoorne, te weten
- € 476.000,-- voor aanleg van een kunstgrasveld
- € 355.000,-- voor vernieuwing van de kleedaccommodatie.
Evaluatie van het beleid
Accommodatiebeleid
Voorgesteld wordt om in 2005 op basis van een enquête onder alle sportverenigingen
oorzaken expliciet te maken die tot gevolg kunnen hebben dat sportaanbod verdwijnt of in
onbalans raakt, waarna in 2006 in een notitie nader kan worden ingegaan op mogelijke
oorzaken en mogelijkheden voor de gemeente om hierop te anticiperen.
Breedtesportbeleid
Zoals bij de vaststelling van dit beleid is afgesproken wordt op basis van een twee jaarlijkse
rapportage gemeten in hoeverre dit beleid voldoet aan de doelstelling. De eerste rapportage
zal verschijnen in 2006.
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Hoofdstuk 6 Samenvatting
De samenvatting in hoofdstuk 6 omvat een logisch overzicht van alle specifieke taken die
volgen uit de hoofddoelstelling van het sportbeleid, de daaruit voortvloeiende specifieke
taken en de aannames waarop het beleid in het rapport is gebaseerd. Vervolgens zijn aan
de hand van de specifieke taken de voorziene resultaten en de voorwaarden die moeten
worden vervuld om deze resultaten te bereiken weergegeven. In aansluiting hierop zijn de
te ontwikkelen activiteiten en de aannames, riscio’s en te in te zetten middelen vermeld.
Tot slot geeft het logisch overzicht een voorstel voor de monitoring, de terugkoppeling van
de resultaten en de wijze waarop de continuïteit kan worden gewaarborgd.

Hoofd doelstelling Sportbeleid
Het bevorderen van de gezondheid, sociale
integratie, jeugdparticipatie en verantwoorde
vrijetijdsbesteding

Specifieke taken
Zorg voor een sportbeleid inhoudende de voorwaarden
voor het stimuleren en bevorderen van de deelname
aan en de organisatie van sport- en
bewegingsactiviteiten.
1.

Stimuleer en bevorder sport in de breedte:
1.1 Schep voorwaarden voor het behoud van
de hoge sportparticipatie van
jeugdigen
in de
leeftijd tot 14 jaar.
1.2
Verbeter de mogelijkheden om
georganiseerd en
ongeorganiseerd te
bewegen om op die wijze de
sportparticipatie van
vooral ouderen vanaf
50 jaar en
jongeren vanaf 14 jaar te
verhogen.
2.

3.

Faciliteer in en van accommodaties:
2.1 Zorg voor accommodaties waarvoor
zonder steun sportactiviteiten
zouden
komen te
vervallen of voor een deel van
de
bevolking niet langer toegankelijk
zouden zijn als gevolg van te hoge
kosten
voor deelname. De zorg bestaat in deze uit
het (doen) beheren en het exploiteren van de
accommodaties op de voor de gemeenschap
meest efficiënte wijze.
Ondersteun verenigingen:
3.1 Bevorder deskundigheid van het huidige
(vrijwillig) kader;
3.2 Geef ondersteuning en begeleiding op maat al
naar gelang de vragen.

Aannames
Vanzelfsprekendheid dat sport en bewegen van
oudsher een specifiek gemeentelijk beleidsterrein is.
Acceptatie dat het gemeentelijk beleid voor sport en
bewegen, mits goed geformuleerd, integraal van opzet
en voorzien van een duidelijke visie op de toekomst,
een onmisbaar instrument vormt voor de afwegingen en
de keuzes die het gemeentebestuur moet maken.
Geen discussie over de visie dat

een breed aanbod van sport en
bewegingsactiviteiten een belangrijke bijdrage
levert aan de sociale kwaliteit van de samenleving.

bewegen voor het individu een niet te
onderschatten bijdrage levert aan de gezondheid.

meedoen bij het organiseren van activiteiten,
deelnemen, ergens bijhoren, tot verbondenheid,
voldoening en zelfrespect leidt.

sport en bewegen bijdragen aan het behoud van
kwaliteit van leven en een actieve leefstijl
bevorderen.
Duidelijkheid ten aanzien van raakvlakken en
overlappingen met andere beleidsterreinen:

jeugd- en jongerenbeleid

buitenruimtebeleid

recreatiebeleid

onderwijsbeleid

ouderenbeleid
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Specifieke taken
1. Stimuleer en bevorder sport in de breedte:
1.1 Schep voorwaarden voor het behoud van
de hoge sportparticipatie van
jeugdigen
in de
leeftijd tot 14 jaar.

Voorziene resultaten

Voorwaarden

1.1.1




Bereidheid van de verenigingen om mee te werken.
Optimale samenwerking tussen scholen (ook in de
omliggende gemeenten) en de verenigingen.



Aanbod van sporten waarborgen.




In nieuw gebouwde wijken
Beschikbaarheid sportbuurtwerker




Afhankelijk van organisatiegraad en -capaciteit.
Medewerking van sportvereniging voor het ter
beschikkingstellen van accommodatie.
Bekendheid bij ouderen en toegankelijkheid van de
cursussen (bijvoorbeeld locatie).

1.1.2

1.1.3

1.2 Verbeter de mogelijkheden om georganiseerd
en ongeorganiseerd te bewegen om op die
wijze de sportparticipatie van vooral ouderen
vanaf 50 jaar en jongeren vanaf 14 jaar te
verhogen.

2.

Faciliteer in en van accommodaties:
2.1 Zorg voor accommodaties waarvoor
zonder steun sportactiviteiten
zouden
komen te
vervallen of voor een deel van
de
bevolking niet langer toegankelijk
zouden zijn als gevolg van te hoge
kosten voor
deelname. De zorg bestaat in
deze uit het (doen) beheren en exploiteren
van de accommodaties op de voor de
gemeenschap
meest efficiënte wijze.

Een gestructureerde sportkennismaking vanuit
het onderwijs onder andere door een
verbeterde samenwerking tussen school en
sportvereniging.
In de leeftijdsgroep 12 t/m 14 jaar neemt meer
dan 50% van deze groep deel aan sport en
bewegen in enige vorm.
Aantal (12) voor sport ingerichte speelplaatsen.

1.2.1

Maximale deelname door 55-65 jarigen aan
het GALM-project.
1.2.2
Een organisatie voor de begeleiding en
verantwoorde trainingsopbouw ten
behoeve van het sportief
wandelen.
1.2.3
Cursussen die ouderen (55+) een
gereedschap geven om daarmee aan
de
fitheid en gezondheid te werken.




2.1.1

Een gewaarborgd aanbod voor sporters die
gebruik moeten of willen maken van
binnen- of buitenaccommodaties.

Maatwerk per accommodatie, waarvan de invulling
mede afhankelijk is van de mate waarin en de wijze
waarop verenigingen willen of kunnen bijdragen
aan het handhaven en verbeteren van de
accommodaties, een en ander op grond van
expliciet geformuleerde behoeften.
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Specifieke taken
3. Ondersteun verenigingen:
3.1 Bevorder deskundigheid van het huidige
(vrijwillig) kader;
3.2 Geef ondersteuning en begeleiding op maat al
naar gelang de ernst van de problemen, waar
verenigingen mee worstelen.
3.3 Verlaag drempel voor jeugd om kaderfuncties
te vervullen.
3.4 Bundel kennis aanwezig bij verschillende
verenigingen.

Voorziene resultaten

Voorwaarden

3.1.1



Bereidheid van de verenigingen om mee te werken.



Bekendheid met de problemen en het
behoeftepatroon en interesse/belang van de
verenigingen.

3.2.1

3.3.1
3.4.1

Groei in bereidheid zich aan te melden als
vrijwilliger.
Organisatie voor vraaggerichte ondersteuning
en begeleiding op maat.
Cursussen voor kaderopleiding binnen de
gemeente.
Inventarisatie van aanwezige kennis en plan
voor informatieoverdracht.
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Voorziene resultaten
1.1.1
Een gestructureerde sportkennismaking vanuit
het onderwijs, onder andere door een
verbeterde samenwerking tussen school en
sportvereniging.
1.1.2
In de leeftijdsgroep 12 t/m 14 jaar neemt meer
dan 50% (nu 30%) deel aan sport en bewegen
in enige vorm.

1.1.3

Aantal voor sport ingerichte speelplaatsen.

1.2.1

Maximale deelname door 55-65 jarigen aan
het GALM- project.

1.2.2

Een organisatie voor de begeleiding en
verantwoorde trainingsopbouw ten
behoeve van het sportief
wandelen.
1.2.3
Cursussen die ouderen (55+) een
gereedschap geven om daarmee aan
de
fitheid en gezondheid te werken.

Te ontwikkelen activiteit

Het ontwikkelen van een zapkaart voor groepen 5
en 6 (basisonderwijs), waarmee zij vrijblijvend
kennis kunnen maken met verschillende sporten en
verenigingen.

Het ontwikkelen van een sportpas, waarmee
leerlingen in het voortgezet onderwijs tijdens de
sportoriëntatie op school tevens daadwerkelijk voor
een korte periode en zonder financiële gevolgen
kunnen sporten bij verenigingen van hun
voorkeurssport en zodoende een bewuste keus
kunnen maken.

Het ontwikkelen, in samenwerking met doelgroep
(jeugd 14 – 18 jaar) en sportbuurtwerker, van een
buitenspeelruimtebeleid.

Het inrichten van een aantal speelplaatsen voor
sport.

Aannames en risico’s/ in te zetten middelen
Capaciteit (tijd) vakleerkrachten, bereidheid
medewerking verenigingen.



Oprichten van een samenwerkingsverband.




Het uitvoeren van het project GALM door een
samenwerkingsverband tussen Gemeente, GGD,
Ouderenwerk en de Sportraad Zuid-Holland.
Het opzetten van een organisatie voor het
begeleiden en verantwoord trainen van diegenen
die sportief willen gaan wandelen.
Het geven van cursussen die zijn opgenomen in het
cursusprogramma “Bewegen en Gezondheid”.

Formatieplaats sportbuurtwerker.
Eerst beleid vanaf 2005, en daarna inrichten van
speelplaatsen.
Haalbaarheid en aanvaardbaarheid bewoners in de
buurt van de speelplaatsen.
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Voorziene resultaten
2.1.1
Een gewaarborgd aanbod voor sporters die
gebruik moeten of willen maken van binnen- of
buitensportaccommodaties.
a.

Te ontwikkelen activiteit

Aannames en risico’s/ in te zetten middelen



Werk in Rockanje mee aan de realisatie van een
verenigingsaccommodatie met een minimale
oppervlakte van 1,5 Ha.
Werk in Oostvoorne mee aan de realisatie, door bij
voorkeur één of meerdere verenigingen, van een
hippisch centrum.
Bevorder voor de kern Tinte het op een hoger peil
brengen van het huidig voorzieningenniveau.

Afhankelijk van mogelijkheden in het kader van
ruimtelijke ordening en investeringen door particulier
initiatief

Voorzover noodzakelijk tennisverenigingen vanaf
2006 financieel ondersteunen bij beheer en
onderhoud van complexen.

Goedkeuring aanpassing subsidiebeleid op te nemen in
herziening Welzijnsplan voor de periode 2006-2009.

Buitensportaccommodaties

a.1
a.1.1

Paardensport
Rockanje

a.1.2.

Oostvoorne



a.1.3

Tinte



a.2

Tennis



a.2.1
a.2.2

Rockanje
Oostvoorne

a.3
a.3.1

Voetbal
Drenkeling Rockanje



Het binnen afzienbare tijd verschaffen van
duidelijkheid over de toekomst van het huidige
sportcomplex Drenkeling.

Indien wordt besloten tot verplaatsing rekening houden
met tenminste 3 jaren voordat een nieuw complex
gereed zal zijn voor bespeling.

a.3.2

Zwartelaan Oostvoorne



Het doen van een onderzoek naar de toekomst van
sportcomplex Zwartelaan.
Alsdan voorbereiden van de keuze voor de aanleg
van een kunstgrasveld.

Uitbreiding van noodzakelijk geachte trainingsfaciliteiten
is gelet op de ruimtelijke beperkingen vooralsnog niet te
realiseren. Verwachting keuze aanleg medio 2005.

Vanwege wens woningbouw op de locatie Oostvoorne
is op termijn in het kader van de ruimtelijke ordening
onderzoek naar alternatieve locatie(s) wenselijk
Eventuele verplaatsing van het tenniscomplex zal alleen
mogelijk zijn op basis van investering door de gemeente
in een nieuw te realiseren complex.



a.4
a.4.1

Hockey
de
2 Slag Rockanje

n.v.t.

n.v.t.
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Voorziene resultaten
b.
Binnensportaccommodaties

Te ontwikkelen activiteit

Aannames en risico’s/ in te zetten middelen
Vanwege waarborgen functie en functioneren, vallen
eigendom van de accommodaties en
verantwoordelijkheid voor grootonderhoud te allen tijde
onder de gemeente.

b.1

De Merel Rockanje

n.v.t.

n.v.t.

b.2

Gymzaal en zwembad Oostvoorne

Nieuwbouw van een sportcentrum met sportzaal van
tenminste 34 x 22 m. en zwembad met een bassin van
25 x 10 m.

Onderdeel van de grote projecten; heeft budgettaire
samenhang met overige projecten.

b.3

De Odiaan Tinte

Het anticiperen op een op de middellange termijn
voorziene vernieuwing van de accommodatie.

Accommodatie voldoet niet meer aan de eisen van deze
tijd.
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Voorziene resultaten
3.1.1
Groei in bereidheid zich aan te melden als
vrijwilliger.

3.2.1

Organisatie voor vraaggerichte ondersteuning
en begeleiding op maat.

3.3.1

Cursussen voor kaderopleiding binnen de
gemeente.

3.4.1

Inventarisatie van aanwezige kennis en plan
voor informatieoverdracht.

Te ontwikkelen activiteit

Het organiseren van themabijeenkomsten en
cursussen ter bevordering van het
deskundigheidskader voor het aantrekken van
vrijwilligers.

Het ondersteunen en begeleiden van verenigingen
op basis van hun expliciet geformuleerde
behoeften.

Het inventariseren van de behoefte voor
kaderopleidingen en afhankelijk van deze behoefte
het organiseren van cursussen binnen de
gemeente.

Het inventariseren van kennis binnen de
vereniging. Op grond daarvan nader bepalen op
welke wijze en in welke mate de aanwezige kennis
gebruikt kan worden door andere verenigingen
binnen de gemeente.

Aannames en risico’s/ in te zetten middelen
Uitvoering door de Sportraad Zuid Holland

Uitvoering door de Sportraad Zuid Holland

Uitvoering i.s.m. verenigingen en sportbonden.
Voldoende interesse noodzakelijk.

Medewerking van de ASA voor de uitvoering gewenst.
Oprichten en samenstellen deskundigenteam.
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Monitoring
1. Stimuleer en bevorder sport in de breedte:
Groei in participatie leeftijdsgroepen 12 t/m 14 en
55 – 65 jarigen sport en bewegen.
Vastleggen aantal deelnemers georganiseerde
sport afkomstig van buiten de gemeente.
Ref. Inwonertal en –samenstelling gemeente
Westvoorne 2004 en het tweetal tot nu
gehouden onderzoeken.
2.

Waarborg continuïteit

2 jaarlijkse rapportage

Garantie inzet gemeentelijke middelen,
organisatiegraad en –capaciteit, medewerking
georganiseerde sport voor projectduur (6 jaar).
Continuïteit gerelateerd aan en bepaald door response
vanuit de inwoners van Westvoorne.

In 2006 notitie over mogelijke oorzaken en de
(on)mogelijkheden van de gemeente om op deze
oorzaken te anticiperen.

Alleen mogelijk indien mogelijke oorzaken nu al bekend
zijn en waarop door de gemeente geanticipeerd kan of
moet worden. Voorstel tot het maken van een risicoanalyse (kwetsbaarheden van de gemeente).
Continuïteit gerelateerd aan en bepaald door response
vanuit de inwoners van Westvoorne.

2 jaarlijkse rapportage over resultaten van een enquête
die zich specifiek richt op de ondersteuning en de
voordelen ervan.

Garantie inzet gemeentelijke middelen,
organisatiegraad en –capaciteit, medewerking
georganiseerde sport voor projectduur (6 jaar).
Continuïteit gerelateerd aan en bepaald door response
vanuit de inwoners van Westvoorne.

Faciliteer in en van accommodaties:
Oorzaken expliciet maken die veroorzaken dat het
aanbod wegvalt of uit onbalans raakt met de vraag.
Ref. Huidig aanbod vastleggen op grond van de
gemeentelijke enquête.

3.

Terugkoppeling resultaten

Ondersteun verenigingen:

Beleid geeft al een redelijk duidelijk beeld van
de
behoeften van de verenigingen aan
ondersteuning.
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Bijlage 1

Onderzoek sportdeelname 2003
niet
contributie
totaal leden spelend 50 - 60 60+
jeugd 6 - 12 13 - 18 spelend senior
J 6-12
J 13 - 18 niet sp.
totaal
495
350
2
0
250
175
75
145
€ 116
€ 49
€ 78
€ 29
488
352
3
0
180
118
62
136
€ 105 € 50/€ 65 € 73/€ 85
€ 41
355
352
38
6
193
113
80
3
€ 159
€ 115
€ 115
€ 39
428
406
80
46
86
42
44
22
€ 88
€ 50
€ 57
€ 17
586
566
85
63
220
123
97
20
€ 112
€ 55
€ 55
€ 25

Vereniging
OVV
vv Rockanje
Forcial
Tennis Rock
Tennis Oostv

1
2
3
4
5

RTC
WIK
ODI
Ichikan
Badminton
Volley Voorne
Koersbal

6
7
8
9
10
11
12

136
209
265
291
108
211
49

136
206
230
285
106
199
49

7

13

10
12
21
15
2

14
6
2
7
47

Watersp.Oostv.
Kustzeilver. Rock.
Windsurfver.

13
14
15

340

332

69

81

81

Voornse Ruiters
16
Overmaasse Ruiters 17

235
62

216
62

ijsclub
touwtrekver
schietver
reddingbrigade

850

Totaal

18
19
20
21

4
3
20
12
20

0
5
5
0
0

10
14
11
8
6
24
5

2
4
3
6
4
12
3

8
10
8
2
2
12
2

0
0
0
0
0
0
0

74

56

18

0

7

3

4

0

11
3

4
1

7
2

0
0

€ 2,25

7

5

2

0

€6

7
5

7
4

0
1

0
0

426

296

125

10

15
25
10
20
15
52

0 € 103,68
€ 87,36 € 103,68
3 € 128,40
€ 98,40
€ 98,40
€4
30
€ 57
€ 41
€ 41
€ 28,50
6
€ 132
€ 120
€ 120
2
€ 95
€ 64
€ 54
12 €198/€136 € 75/€ 88 € 95/€ 108 € 88/€ 108
€ 55

51

88

32

56

8

€ 45

€ 25

€ 25

5

3

19

2

7

0

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

31
6

7
0

68
0

26
9

42

18

€ 57
€ 56

€ 57
€ 56

€ 57
€ 56

70
64

70
64

20
5

10
1

0
11

0
0

0
11

0

5323

4062

411

276

1864

1094

611

405

€ 70
€ 12

jeugd

51
76
25
21
30

63
120
52
163
23
33

0

vrouw

55
79
50
33
50

98
185
150
193
38
85

€ 2,25

kader
man

€ 30

€ 18,55

