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Inleiding
Bewegen is gezond, voor jong en oud. Door te bewegen ga je lekker in je vel zitten en voel je je goed.
Sporten is leuk, leerzaam en gezond. Via sport komen mensen met elkaar in contact en leren mensen op
een positieve en respectvolle manier met elkaar omgaan. Genoeg redenen dus voor de gemeente om een
actief sportbeleid te voeren.
De gemeente investeert flink in goede accommodaties. Goede sportaccommodaties zijn immers een
belangrijke voorwaarde om te kunnen sporten. Er is meer nodig. De laatste tijd is er veel gedaan om inzicht
te krijgen in het aanbod. Daarnaast neemt de gemeente deel aan de sportbenchmark van het SGBO.1 Dat
geeft meer inzicht in hoe Oegstgeest presteert in vergelijking met andere gemeenten en waar we ons nog
kunnen verbeteren. Daarmee geeft het College uitvoering aan het Collegeprogramma, waarin is vastgelegd
dat dit inzicht er moet komen. Inzicht in het aanbod en in onze prestaties is slechts een deel van het
verhaal. Ook van belang is om vast te stellen waar we de komende jaren naartoe willen met de sport in
Oegstgeest en wat er nodig is om dat te bereiken. In het Collegeprogramma is aangegeven dat er nieuwe
sportnota moet komen en is een aantal algemene uitgangspunten opgesteld: (1) maatschappelijke
activiteiten die de sociale samenhang bevorderen, krijgen actieve ondersteuning en (2) initatieven die de
actieve betrokkenheid vergroten van mensen bij belangrijke maatschappelijke vorming wordt
gestimuleerd. Hoewel deze doelstellingen niet specifiek toezien op sport, zijn ze voor sport wél belangrijk.
De gemeente beschikt op dit moment niet over een actuele sportnota. Een duidelijke richting welke kant de
gemeente Oegstgeest op wil in sportief opzicht ontbreekt. Weliswaar gaan we grote beslissingen niet uit de
weg (denk aan de aanleg van kunstgrasvelden, de discussie over de toekomst van het zwembad, de bouw
van een nieuwe sporthal en de plannen van ASC), maar een samenhangende visie op de toekomst van sport
in Oegstgeest ontbreekt. Kortom, dit is een goed moment om een nieuwe nota op te stellen.
Opzet nota
Deze nota is vooral gericht op Oegstgeest. Natuurlijk zijn we ons bewust van onze positie in de regio, maar
dat zal pas nader kunnen worden ingevuld als er concrete situaties aan de orde zijn waar bestuurlijke
besluitvorming bij nodig is.
Hoofdstuk één is een overzicht van de actiepunten uit deze nota. In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de
maatschappelijke betekenis van sport. Sport raakt aan verschillende beleidsterreinen en kan bijdragen aan
het realiseren van uiteenlopende maatschappelijke effecten. In hoofdstuk drie staat dat het doel van het
sportbeleid is dat zoveel mogelijk mensen met plezier sporten. Om dat doel te bereiken, zet de gemeente in
op drie programmalijnen: (1) zorgen voor voldoende en goede accommodaties, (2) ondersteunen van
verenigingen en (3) stimuleren dat mensen gaan en blijven sporten. Deze programmalijnen worden in de
hoofdstukken vier, vijf en zes uitgewerkt. In hoofdstuk zeven staat hoe we kunnen zien of ons beleid
succesvol is. Tot slot werpen we kort een blik vooruit (hoofdstuk 8).
Dankwoord
Bij het totstandkomen van deze sportnota heeft de gemeente intensief samengewerkt met een werkgroep
van de Sportraad Oegstgeest. Zij hebben meegedacht over de inhoud, aangegeven wat er bij de
sportverenigingen speelt en verschillende teksten van opbouwende commentaren voorzien. De gemeente is
hen veel dank verschuldigd voor hun inzet en hun kostbare tijd.
Ook de Jongeren Advies Raad (JAR), Seniorenraad en natuurlijk de gehele Sportraad heeft de gemeente
geadviseerd over deze sportnota en waardevolle suggesties gedaan. Die zijn verwerkt in de nota. Tot slot
hebben ook de volgende personen in gesprekken met de gemeente een bijdrage geleverd aan het tot
standkomen van deze nota: Roelant Oltmans, Peter Blangé, Marijke Fleuren en Matthijs Huizing. Graag
wil de gemeente hen bedanken voor hun bijdrage.

1

Het SGBO is het onderzoeks- en adviesbureau van de VNG.
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1.

Actiepunten

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de activiteiten die de komende jaren o.a. binnen het
sportbeleid zijn gepland.
Accommodatiebeleid

JAAR

ACTIE

Zwembad, paragraaf 4.4
2007/2008

Onderzoek doen naar toekomstmogelijkheden voor een zwembad, waarbij de drie
doelstellingen voor goede accommodaties in acht worden genomen.

Velden, paragraaf 4.5
2008

In het Voscuyl-overleg, met v.v. Oegstgeest, Oegstgeester Golf Club, Ckv Fiks en v.v. UDO,
bekijken welke mogelijkheden er zijn om een kunstgrasveld aan te leggen.

2007 en
verder

Zodra een natuurgrasveld wordt gerenoveerd, bekijkt de gemeente of een kunstgrasveld
gewenst en mogelijk is.

Kleedkamers, paragraaf 4.6
2007/2008

De gemeente zorgt voor het opknappen van sanitair en kleedkamers volgens het Meerjaren
Onderhouds Plan.

Gymnastieklokalen, paragraaf 4.7
2007 en
verder

Bij het verhuren van de gymnastieklokalen zoveel mogelijk rekening houden met de
voorkeursdagen en –tijden van de gebruikers, waarbij als volgorde geldt (1) scholen,
(2) sportverenigingen, (3) overige maatschappelijke activiteiten en (4) commerciele en-of
particuliere activiteiten;

2007 en
verder

Een actiever verhuurbeleid voeren voor gymnastieklokalen, waarbij de gemeentelijke
website beter wordt benut.

Ongeorganiseerde sport, paragraaf 4.8
2007 en
verder

In de planvorming
Duivenvoordestraat.

een

trapveldje

2008

Bekijken of er een trimlint kan komen.

3

voor

de

jeugd

meenemen

op

de

locatie

Verenigingsondersteuning

JAAR

ACTIE

Ondersteunen van vrijwilligersbeleid, paragraaf 5.3
2008

Verhogen van het budget van de regeling voor training van vrijwilligers.

2007

Sportraad Oegstgeest vragen om jaarlijks een themabijeenkomst te organiseren.

Gezond sporten stimuleren, paragraaf 5.4
2008

Sportraad Oegstgeest vragen te inventariseren wat er kan worden gedaan om het aantal
blessures terug te dringen.

Bedrijfsvoering ondersteunen, paragraaf 5.5
2007 en
verder

Ondersteuning bieden aan verenigingen door meer inzet van de gemeentelijke website.

2008

Inventariseren van de behoefte bij de verenigingen voor een screening door het
Sportservicepunt Zuid-Holland.

Sportstimulering

JAAR

ACTIE

Stimuleren van sporten bij ouderen, paragraaf 6.3
2009

De gemeente evalueert na afloop van het huidige project voor sportstimulering of en op
welke manier sportstimulering het beste kan worden gecontinueerd.

Stimuleren van sporten bij jongeren, paragraaf 6.4
2007 en
verder

De subsidieregeling “stimulering van jongeren tot sportdeelname” meer bekendheid geven.

2008/2009

De coördinator brede school overlegt met ROC en kinderopvang om te zorgen dat
sportactiviteiten onderdeel uitmaken van het programma van de brede school en
buitenschoolse opvang.

2007/2008

Bekijken of het mogelijk is om twee projecten in het kader van Buurt, Onderwijs en
Sport uit te voeren.

Organiseren van ‘street-activities’, paragraaf 6.6
2008

Stimuleren street-activities samen met het Roelant Oltmansfonds.
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2.

Maatschappelijke positie van sport

Sportbeleid heeft veel raakvlakken met andere beleidsterreinen, zoals op het gebied van gezondheid,
ouderen, jongeren en vrijwilligers. Sportbeleid is niet een op zichzelf staand beleid. Ontwikkelingen in de
sport kunnen niet los worden gezien van ontwikkelingen in de maatschappij.
De plaats die sport inneemt in de samenleving is in verandering. Sport moet concurreren met andere
vormen van vrijetijdsbesteding. Ook gaan bewegen op recreatieve manieren, bijvoorbeeld door te
skeeleren, te wandelen of te fietsen. De traditionele sportverenigingen komen hierdoor onder druk te
staan. Ze worden geconfronteerd met druk op het ledental en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Dat is
niet alleen het landelijke beeld, ook de Sportraad Oegstgeest signaleert deze trend.
Het belang en de maatschappelijke waarde van sport wordt steeds meer onderkend. Sport is méér dan een
middel om beleidsdoelstellingen op andere terreinen te realiseren. Sport heeft ook een intrinsieke waarde,
en is daardoor ook een beleidsdoel op zichzelf. Dat neemt niet weg dat sport wordt gezien als een
waardevol middel om beleidsdoelstellingen op andere terreinen te kunnen realiseren. Vooral vanuit het
oogpunt van preventieve gezondheidszorg en vanuit het oogpunt van het bevorderen van ‘meedoen’ in de
maatschappij wordt de meerwaarde van sport steeds meer ingezien.
2.1
Wmo
Tot 2007 was in de Welzijnswet het wettelijke kader vastgelegd voor het sportbeleid van de overheid.
Binnen de Welzijnswet was sport expliciet opgenomen als een van de terreinen van het welzijnsbeleid. De
gemeente had hiermee een uitdrukkelijke taak om sportbeleid te voeren.
De Welzijnswet is in 2007 opgegaan in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee is de
Welzijnswet als wettelijk kader komen te vervallen en biedt de Wmo het wettelijke kader voor het
sportbeleid van de overheid. Binnen de Wmo wordt niet een specifieke plaats toegekend aan sport. Wel
zijn er verschillende prestatievelden waar sport een belangrijke bijdrage aan kan leveren.
Binnen de Wmo zijn negen prestatievelden met heel verschillende aandachtsgebieden: van
vrijwilligerswerk en bevorderen van sociale samenhang tot geestelijke gezondheidszorg en
verslavingszorg. Sport kan heel goed een belangrijke rol spelen bij het realiseren van doelen van een aantal
van de prestatievelden van de Wmo. De Wmo lijkt in eerste instantie wetgeving die vooral is gericht op de
zorg. Maar de Wmo is veel breder dan alleen zorg. Het gaat er vooral om zoveel mogelijk mensen te laten
meedoen. Het gaat om versterking van de samenleving, onder andere door het stimuleren van participatie.
Twee prestatievelden van de Wmo zijn voor sport erg belangrijk, namelijk (1) bevorderen van de sociale
samenhang en leefbaarheid in de buurt en (2) stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk.
Als het gaat om het bevorderen van sociale samenhang en de leefbaarheid in buurten en wijken kan sport
een goede rol vervullen. Sport heeft een belangrijke waarde voor het vergroten van sociale contacten voor
jong en oud op wijkniveau. De sportverenigingen kunnen een ontmoetingsplaats zijn, waar mensen vanuit
verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar omgaan. Vanuit deze achtergrond kan sport een
belangrijke plaats innemen bij het vergroten van de leefbaarheid in wijken en participatie van mensen
bevorderen.
Ook het prestatieveld vrijwilligerswerk is belangrijk voor de sport, vooral voor de sportverenigingen.
Sporten in verenigingsverband is ondenkbaar zonder de inzet van talloze vrijwilligers: zij zijn de kurk waar
de sportverenigingen op drijven. Zonder die onbetaalbare inzet zou het er niet best uitzien voor de
georganiseerde sport. Vrijwilligerswerk is ook bij uitstek een manier voor burgers om verantwoordelijkheid te
nemen en niet alles van een ander of de overheid te verwachten. Met zijn vrijwillige inzet is de burger niet
slechts consument van publieke diensten, maar levert hij actief een bijdrage. Hij geeft niet alleen zijn eigen
‘meedoen’ vorm, maar draagt ook bij aan het ‘meedoen’ van kwetsbare groepen. Het prestatieveld heeft bij
sommige mensen de indruk gewekt dat het vooral zou gaan om vrijwillige inzet in de zorg. Dit is echter niet de
bedoeling. De doelstelling van de Wmo is ‘meedoen’ in de brede zin van het woord en het vereist dat vrijwillige
inzet op alle terreinen van de samenleving ondersteund kan worden.
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De deelname aan vrijwilligerswerk in de sport is de laatste jaren relatief stabiel gebleven.2 Het meeste
vrijwilligerswerk wordt in de sport verricht. In 2003 zetten vrijwilligers zich in bij 85% van de sportclubs,
in 2001 was dat 86%. Landelijk verrichtten al deze vrijwilligers 2,02 miljoen uren inzet voor de sportclubs
(2,11 miljoen uren in 2001).
Het vrijwilligerskader in de sport wordt geconfronteerd met een steeds verdergaande professionalisering.
Er worden steeds meer eisen gesteld aan vrijwilligers. Dat heeft vooral te maken met de steeds hogere
eisen die aan accommodaties worden gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van Arbowetgeving en
brandveiligheid.
Een goed vrijwilligersbeleid in de sport is onontbeerlijk. Uiteraard is het in eerste instantie aan de
organisaties zelf om hun vrijwilligers goed te ondersteunen, maar ook de gemeente kan bijdragen aan het
scheppen van voorwaarden waardoor het voor vrijwilligers aantrekkelijker wordt om zich in te zetten voor
sport.
In de Wmo-nota wordt verder ingegaan op de prestatievelden en op welke manier sport invulling kan
geven aan de gemeentelijke Wmo-taken. Deze nota verschijnt in het najaar van 2007.
2.2
Gezondheid
Om zo lang mogelijk gezond te blijven, is het belangrijk om te gaan en te blijven sporten. Sport heeft
raakvlakken met het gezondheidsbeleid en de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Het
ondersteunen en stimuleren van bewegen in het algemeen en sporten in het bijzonder is een goede manier
om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen.
Gelukkig gaan steeds meer mensen bewegen. Het percentage Nederlanders dat voldoet aan de norm voor
gezond bewegen (minimaal 5 dagen per week een half uur matig intensief bewegen) stijgt van 44% naar
50% in 2004. Sporters scoren hierbij beter dan niet-sporters. Landelijk is de sportdeelname is de laatste
jaren enkele procentpunten gestegen. Ongeveer 65 % van de Nederlandse bevolking doet aan sport. Vooral
ouderen (50 jaar en ouder) zijn meer aan sport gaan doen, zo blijkt uit onderzoek van het SCP. Toch
sporten zij minder dan jongeren en volwassenen. Zij zijn ook minder vaak lid van een sportvereniging en
nemen minder vaak deel aan competities of trainingen dan andere sporters. Landelijk is ongeveer 36% van
de bevolking lid van een sportvereniging. De georganiseerde sport heeft een aandeel van 53%, terwijl
ongeorganiseerde sport 47% van de sportinspanningen voor haar rekening neemt. Als we de landelijke
cijfers vertalen naar Oegstgeest, dan zou Oegstgeest nu 14.000 sporters hebben van wie ruim de helft lid is
van een vereniging. De gegevens uit het SAM (Sport Accommodatie Model) van de gemeente Oegstgeest
geeft aan dat Oegstgeest voor de georganiseerde sporters in de pas loopt met het landelijke beeld. Over de
ongeorganiseerde sporters in Oegstgeest is op dit moment nog niet veel bekend.
De gemeente neemt op dit moment deel aan de sportbenchmark van het SGBO. We verwachten uit deze
benchmark meer gegevens te verkrijgen over onder andere sportdeelname van ongeorganiseerde sporters
in Oegstgeest.
Juist als men ouder wordt, is het belangrijk om te blijven bewegen. Jong geleerd is oud gedaan. Het is dus
zaak om zowel ouderen als jongeren in staat te stellen voldoende te bewegen en hen zonodig te stimuleren
om dat te doen. Dat is niet alleen gezond, dat kan ook goed zijn voor het persoonlijke welbevinden.
Sporten, vooral sporten in georganiseerd verband, draagt bij aan sociale contacten en het (leren) omgaan
met elkaar.
Vrouwen sporten even vaak als mannen. Mannen zijn wel oververtegenwoordigd in teamsporten en
wedstrijdsport. Zij zijn dan ook vaker lid van een sportvereniging, terwijl vrouwen vaker solosporten
beoefenen zoals fitness.
De jeugdsportdeelname is in Oegstgeest traditioneel hoog en de algemene tendens is dat dit ook zo zal
blijven. Dat blijkt uit cijfers over het aantal jeugdlidmaatschappen bij de sportverenigingen. Een kentering

2

SCP, rapportage Sport 2006.
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treedt op bij de oudere jeugd: zij laten hun lidmaatschap vaak voor wat het is en richten zich meer op
vrijblijvende sportactiviteiten naast school, studie, bijbaantjes en andere vrijetijdsactiviteiten.3 Overigens
is dit in overeenstemming met het landelijke beeld. Daaruit blijkt dat onder jongens van 14 en 18 jaar en
meisjes van 15 en 18 jaar een kentering is in te zien in het lidmaatschap van een sportclub.4
De gemeente ziet het als haar taak om te stimuleren dat mensen gaan sporten en dat ook blijven doen. In
de nota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2010, die in het najaar verschijnt, wordt verder ingegaan hoe sport
kan bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl.
Er zit ook een ander gezondheidsaspect aan sport. Sporten moet op een verantwoorde manier gebeuren:
voorkomen van blessures, scholing en training van het (vrijwillige) kader in de sport, veiligheid van
sportaccommodaties en speelvoorzieningen, afspraken maken over roken en alcohol schenken in de
sportkantine. Ook dát valt onder gezond sporten. Overigens zijn de meeste verenigingen al actief op dit
terrein. Vrijwel alle verengingen hebben in hun bestuursreglement regels opgenomen over roken en
alcohol. De gezondheidswinst door te sporten en bewegen weegt overigens ruimschoots op tegen de lasten
door sportblessures. Jaarlijks zijn er gemiddeld 1,5 miljoen sportblessures. Ongeveer de helft daarvan moet
medisch worden behandeld. Veldvoetbal is verantwoordelijk voor het grootste aantal blessures.

3
4

Martkplan, 2004.
SCP, Rapportage sport 2006.
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3.

Doel van het sportbeleid: zoveel mogelijk mensen sporten met plezier

3.1
Doelstelling sportbeleid
De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten en van sport genieten. Dat
kan zowel door zelf te sporten als door naar sport te gaan kijken. Het beoefenen van sport en het plezier
daarin staan voorop. Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn. De gemeente ziet voor zichzelf een taak
weggelegd in het mogelijk maken dat mensen op een prettige manier kunnen sporten.
Met dit uitgangspunt sluit de gemeente Oegstgeest aan op het landelijke sportbeleid. Ook daar staat het
sportieve element voorop. Het kabinet verwoordt de landelijke ambitie als volgt: “een sportieve
samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten”5. Ook hier staat niet
de prestatie centraal, maar gaat het erom dat mensen deelnemen aan sport en daarvan genieten.
Natuurlijk zijn we er trots op als sporters uit Oegstgeest een sportieve prestatie van formaat neerzetten.
Uiteraard hebben we daar ook aandacht voor: met de jaarlijkse sportprijzen bijvoorbeeld, en met de
mogelijkheid om via het Roelant Oltmansfonds talentvolle sporters een financieel steuntje in de rug te
geven bij de uitgaven die zij doen om hun sport te kunnen beoefenen. Maar we zijn er ook trots op dat
zóveel mensen in Oegstgeest sporten. Naar schatting telt Oegstgeest 14.000 sporters.
Sport is bewegen, en dat kan op allerlei manieren. Sporten kan bij een sportvereniging, maar je kunt ook
bewegen op eigen gelegenheid (bijvoorbeeld zelf gaan hardlopen) of een ‘ongebonden’ sport beoefenen
(bijvoorbeeld bij een sportschool). Sporten kan in competitieverband of op recreatief niveau. Sporten is
ook ‘sportief recreëren’: een flinke fietstocht maken, een stuk wandelen of skaten. Kortom: sport omvat
allerlei vormen van bewegen. Het sportbeleid van de gemeente houdt dan ook meer in dan zorgen voor
goede voorzieningen voor de sportverenigingen. Ook buiten de sportvelden moeten er voldoende
mogelijkheden zijn om te kunnen bewegen.
3.2
Huidig sportaanbod en sportaccommodaties
Op dit moment bestaat het sportaanbod in Oegstgeest onder meer: 1 zwembad, 3 sportparken,
cricketvelden, 1 natuurijsbaan, 1 sporthal en 5 gymnastiekzalen. Daarnaast is er een groot aantal
verschillende sportfaciliteiten, zoals tafeltennishal, een golfclub over de bestaande voetbal- en
korfbalvelden, biljartcentrum, handboogschietvereniging, judoschool en dancecenter, enz. In totaal komt
dit ongeveer neer op 310.000 m2 aan sportvoorzieningen. Kijken we over de gemeentegrens heen, zien we
dat in de omliggende gemeenten eveneens een sportaanbod is waar Oegstgeestenaren gebruik van
(kunnen) maken. De aangrenzende gemeenten bieden onder meer zwembaden, schaatsbaan, golfbaan,
(indoor) tennisfaciliteiten, bowlingbaan, denksportcentrum en atletiekbaan.
3.3
Toekomstige positie
De gemeente wil graag dat zoveel mogelijk mensen met plezier sporten. Sport biedt mensen de
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, om te ontspannen en om zich in te spannen. Voorwaarde om te
kunnen sporten is dat er voldoende accommodaties zijn. Daarbij zijn verenigingen belangrijke partners in
de sport, want ongeveer de helft van de sporters sport bij een vereniging. Tot slot de gemeente graag
stimuleren dat zoveel mogelijk mensen gaan sporten én dat ook blijven doen.
Om dit doel te bereiken, zet de gemeente met deze sportnota in op drie programmalijnen:
1. Accommodaties
2. Ondersteuning van verenigingen
3. Sportstimulering
In de volgende hoofdstukken worden deze programmalijnen verder uitgewerkt.

5 Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport. Tijd voor sport. Bewegen, meedoen, presteren. Den Haag,
september 2005.
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4.

Programmalijn 1 - Accommodaties

4.1
Goede accommodaties zijn essentieel
De aanwezigheid van goed toegeruste en goed onderhouden accommodaties blijft één van de belangrijkste
peilers en is een absolute voorwaarde om een goed gemeentelijk sportbeleid te kunnen blijven voeren.
Accommodaties bieden mensen de ruimte om te kunnen sporten. De gemeente ziet het als haar taak om te
zorgen voor voldoende en goede accommodaties.
De afgelopen jaren is een landelijke trend te zien dat steeds meer accommodaties door particulieren
worden geëxploiteerd. Vooral bij zwembaden en openluchtsportaccommodaties zet deze trend zich voort,
maar voor overdekte sportaccommodaties lijkt het gestabiliseerd.
De ruimte in wijken om buiten sportief bezig en om buiten te spelen is beperkt. Vooral in de
randstadprovincies is relatief weinig ruimte beschikbaar.
4.2
Doelstelling van accommodatiebeleid
In deze nota formuleert de gemeente onderstaande doelstelling voor haar accommodatiebeleid:
a. goed onderhouden en uitgeruste sportaccommodaties, die goed bereikbaar, toegankelijk, schoon, heel
en veilig zijn;
b. accommodaties die voldoen aan de wensen van de gebruikers;
c. helder formuleren en organiseren van het beheer en onderhoud van de accommodaties, zodat voor alle
partijen duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.
Deze doelstellingen a, b en c gelden voor alle sportaccommodaties in Oegstgeest. In het Sport
Accommodatie Model (SAM) staat het een en ander opgenomen over beheer en onderhoud aan
accommodaties. Voor de kleedkamers zijn de afspraken hierover vastgelegd in de
gebruikersovereenkomsten die de gemeente sluit met de sportverenigingen. Ook in het Meerjaren
Onderhouds Plan (MOP) zijn afspraken vastgelegd. Het MOP wordt regelmatig bijgewerkt.
Op de volgende pagina’s geven we per accommodatie aan hoe we deze doelstellingen willen realiseren.
4.3
Sporthal
De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe sporthal. De sporthal is in
eerste instantie bedoeld voor gebruik door het onderwijs en de sportverenigingen uit Oegstgeest. Zij
hebben voorrang bij de verhuur van de sporthal. De nog overgebleven uren zijn beschikbaar voor verhuur
voor overige maatschappelijke doeleinden en tot slot kunnen de uren worden ingezet voor commerciële
verhuur en overige gebruikers.
De bedoeling is dat de sporthal in 2008 klaar is. Op dit moment heeft de gemeente nog een overeenkomst
voor de sporthal van het Rijnlands Lyceum. Dat contract loopt 31 december 2008 af. Door de komst van de
nieuwe sporthal sluit de gemeente geen contract meer voor deze sporthal. De gemeente gaat de totale
exploitatie van de sporthal, samen met de exploitatie van het zwembad, aanbesteden.
a. goed onderhouden en uitgeruste sportaccommodatie, bereikbaar, toegankelijk, schoon, heel en veilig:
De sporthal komt te staan aan De Voscuyl. Zowel met openbaar vervoer als met de fiets en auto is de
sporthal goed te bereiken. De centrale ligging is gunstig voor de drie scholen die hun bewegingsonderwijs
in de sporthal onderbrengen. De gemeente heeft onderzocht of er niet te veel verkeersbewegingen rondom
De Voscuyl en de sporthal zouden komen. Uit dat onderzoek blijkt dat de verkeerscapaciteit rond de
sporthal voldoende is. Rondom de sporthal is voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen.
b. voldoen aan de wensen van gebruikers:
Bij het ontwerp heeft de gemeente zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de toekomstige
gebruikers van de sporthal. Bij het bepalen van het ontwerp van de sporthal heeft de gemeente gesproken
met meerdere afgevaardigden van de binnensporten en een exploitant. In overleg met de vakleerkrachten
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bewegingsonderwijs en de sportverenigingen hebben we een inventarisatie gemaakt voor de inrichting van
de sporthal. Daarbij gaat het onder andere om de vloer, de belijning, materiaal, bewegwijzering en
dergelijke. Op die manier hebben we rekening kunnen houden met de wensen van de toekomstige
gebruikers van de sporthal. Tot slot is het belangrijk dat de sporthal voldoet aan het NOC/NSF keurmerk.
We gaan er dan ook vanuit dat de sporthal een goede sportvoorziening is, die voldoet aan de wensen van de
gebruikers.
c. beheer en onderhoud:
De gemeente besteedt totale exploitatie (verhuur, beheer en onderhoud) van de sporthal aan, samen met
de totale exploitatie van het zwembad. De verwachting is dat de aanbesteding begin 2008 klaar is.
Uitgangspunt bij de aanbesteding is dat het gebruik, onderhoud en beheer van sporthal en zwembad in het
contract worden vastgelegd. Ook stelt de exploitant een meerjarenonderhoudsplan op.
4.4
Zwembad
In de gemeenteraad is al verschillende keren gesproken over de toekomst van zwembad Poelmeer. De
conclusie is dat we in Oegstgeest graag een zwembad willen houden. Daarbij staan we voor de keuze om
het bestaande zwembad op te knappen of te kiezen voor het bouwen van een nieuw zwembad. Het gaat
hierbij om een belangrijke keuze, omdat de gemeente hiermee voor de komende decennia bepaalt wat er
met het zwembad gebeurt. Ook in financieel opzicht gaat het voor de gemeente om een belangrijke keuze.
Op dit moment wordt een programma van eisen opgesteld en daarna wordt gekeken naar een geschikte
locatie voor een nieuw zwembad. De verwachting is dat de gemeenteraad eind 2007 een planning ontvangt
wanneer welke resultaten van het onderzoek beschikbaar komen.
De drie doelstellingen voor goede accommodaties die we hierboven hebben geformuleerd, blijven in de
discussie over het zwembad overeind staan. Want natuurlijk willen we voor het zwembad ook dat het
zwembad (a) goed onderhouden is en prima bereikbaar, toegankelijk, schoon, heel en veilig is, (b) voldoet
aan de wensen van de gebruikers en (c) het beheer en onderhoud van het zwembad goed is geregeld.
Actiepunt:
- onderzoek doen naar toekomstmogelijkheden voor een zwembad, waarbij de drie doelstellingen
voor goede accommodaties in acht worden genomen.
4.5
Velden
In Oegstgeest liggen drie sportcomplexen: De Voscuyl, De Krogt en het complex Van Duivenvoordestraat.
Voor deze sportcomplexen heeft de gemeente een meerjarig accommodatie- en onderhoudsplan opgesteld.
Bij de Van Duivenvoordestraat speelt het verplaatsen van ASC, conform het raadsbesluit. De gemeente
heeft besloten dat ASC kan verhuizen naar de Overveerpolder. Het parkeren wordt meegenomen bij het
ontwerp van de nieuwe locatie. Het aantal sportcomplexen verandert niet door de verplaatsing van ASC.
Ook dan heeft Oegstgeest nog steeds drie sportcomplexen.
a. goed onderhouden en uitgeruste sportaccommodatie, bereikbaar, toegankelijk, schoon, heel en veilig:
De sportcomplexen De Voscuyl en De Krogt zijn goed bereikbaar met fiets, openbaar vervoer en auto en er
is voldoende parkeergelegenheid. Het sportcomplex aan de Van Duivenvoordestraat kent minder goede
parkeergelegenheid, vanwege de ligging midden in de woonwijk.
Ook moeten de sportvelden schoon, heel en veilig zijn. Goede buitenverlichting en het kunnen afsluiten
van de gebouwen en het complex dragen bij aan een veilige omgeving.
b. voldoen aan de wensen van gebruikers:
Hockeyvereniging LOHC en voetbalvereniging VV Oegstgeest hebben aangegeven dat zij graag een
kunstgrasveld erbij willen hebben:
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-

-

Voor LOHC geldt dat de gemeente heeft geïnvesteerd in kunstgrasvelden om de wachtlijsten bij de
hockeyvereniging aan te pakken. Op dit moment is er geen wachtlijst. Als de wijk Nieuw
Rhijngeest wordt opgeleverd, zal de capaciteit onder druk komen te staan. Uit onderzoek blijkt dat
een extra kunstgrasveld nodig is. Dat is overigens het laatste veld dat op de Krogt kan worden
gerealiseerd, omdat daarna het park vol zit. In 2009 staat gepland dat het natuurgrasveld van
LOHC wordt gerenoveerd. Zodra bij een natuurgrasveld renovatie staat gepland, bekijkt de
gemeente of een kunstgrasveld gewenst is. Dit is onder andere afhankelijk van wachtlijsten en
soort sport. Het budget dat beschikbaar is voor renovatie van het natuurgrasveld kan dan worden
gebruikt voor een kunstgrasveld.
Bij VV Oegstgeest is het trainingsveld te klein, vandaar de wens voor een kunstgrasveld. Een
kunstgrasveld kan immers intensiever worden belast, zodat de trainingsintensiteit omhoog kan.
Complicerende factor is dat de golfvereniging ook gebruik maakt van het grasveld van V.V.
Oegstgeest. Zij hebben nu een C-status, maar die verliezen ze op het moment dat er kunstgras
wordt gelegd. Mogelijke oplossingen kunnen zijn (a) een kunstgrasveld aanleggen bij het Rijnlands
Lyceum of (b) Oegstgeester Golf Club verplaatsen naar een geschikte locatie.

Op de sportcomplexen worden de velden en de overige accommodatie door meerdere verenigingen
gebruikt. Algemene uitgangspunten bij het gebruik van de velden is multifunctionaliteit en
gelijkwaardigheid. Een voorbeeld van multifunctioneel veldengebruik is v.v. UDO en de Oegstgeester Golf
Club, maar ook op sportcomplex De Krogt maken verenigingen gebruik van elkaars veld. Daarom zijn er
goede afspraken nodig over het gebruik van de velden door de verschillende partijen. De gemeente
verwacht dat de gebruikers van ieder sportcomplex regelmatig een gebruikersoverleg hebben met elkaar.
De gebruikers van De Krogt nemen hun jaarkalender met elkaar door en stemmen deze op elkaar af. Voor
de gebruikers van De Voscuyl geldt hetzelfde. Op die manier wordt ruim van tevoren vastgelegd wie
wanneer gebruik maakt van de velden en de accommodatie (kantine en kleedkamer). Bij die jaarplanning
moeten de verenigingen rekening houden met de schoolsportdagen en –toernooien, waarbij de gemeente
de velden reserveert voor deze evenementen. Afwijkingen in de jaarplanning kunnen in een tussentijds
overleg worden besproken, bijvoorbeeld als een extra training nodig is omdat een club kampioen kan
worden. In onderling overleg moet daar uit te komen zijn.
c. beheer en onderhoud:
Voor de gebruikers van de velden is het belangrijk dat de velden goed worden onderhouden. In de
gemeentebegroting is het jaarlijks onderhoud opgenomen, net als de investeringen op de lange termijn. De
gemeente schouwt de natuurgrasvelden en zorgt voor het onderhoud van de velden, de afrastering,
ballenvangers en doelen. De verenigingen moeten zorgen voor eventuele verlichting van het veld,
cornervlaggen, netten en belijning. De afspraken voor de natuurgrasvelden zijn vastgelegd in
gebruikersovereenkomsten.
De gemeente Oegstgeest kent een hoog investeringsniveau voor de sportvelden in vergelijking met
omliggende gemeenten, met als resultaat dat de sportvelden in Oegstgeest van goede kwaliteit zijn.
Als verenigingen aangeven dat zij desondanks niet tevreden zijn met de gemeentelijke schouwing, kan de
gemeente extern advies inwinnen. Tot nu toe is dat niet aan de orde geweest.
Bij kunstgrasvelden draagt de gemeente financieel bij aan de realisatie van een veld, de
verantwoordelijkheid voor het onderhoud ligt bij de verenigingen zelf. Afspraak is dat de verenigingen geld
reserveren om op termijn bij te dragen aan het vervangen van de toplaag van het kunstgras en dat zij een
maatschappelijke bijdrage leveren door velden beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld een buurttoernooi.
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Actiepunten:
- Zodra een natuurgrasveld wordt gerenoveerd, bekijkt de gemeente of een kunstgrasveld
gewenst en mogelijk is;
- In het Voscuyl-overleg, met v.v. Oegstgeest, Oegstgeester Golf Club, Ckv Fiks en v.v. UDO,
bekijken welke mogelijkheden er zijn om een kunstgrasveld aan te leggen;
4.6

Kleedaccommodaties

a. goed onderhouden en uitgeruste sportaccommodatie, bereikbaar, toegankelijk, schoon, heel en veilig:
Bij de sportvelden zijn kleedaccommodaties waar de sportverenigingen en scholen gebruik van maken. De
kleedaccommodaties zijn eigendom van de gemeente. De gemeente heeft de kleedaccommodaties
gefinancierd. De verenigingen zijn eigenaar van hun clubhuis. De gemeente heeft de kleedkamers aan de
verenigingen verhuurd. Daarnaast heeft de gemeente het gebruik om niet van de kleedkamers voor het
basisonderwijs.
b. voldoen aan de wensen van gebruikers:
De Voscuyl wordt multifunctioneel gebruikt. Dat betekent dat gebruik buiten de gebruiklelijke tijden niet
meer goed mogelijk is, maar wel kunnen er schoolactiviteiten plaatsvinden zoals sportdagen en toernooien.
De kleedaccommodaties voldoen niet in alle gevallen aan de wensen van de gebruikers. De Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) hanteert een norm van twee kleedkamers per speelveld, terwijl de KNVB
voor ieder sportcomplex twee extra kleedkamers als norm hanteert (naast de twee kleedkamers per
speelveld). Op die manier kan rekening worden gehouden met bijvoorbeeld meisjesvoetbal,
gehandicaptenvoetbal enz. De gemeente hanteert vooralsnog de VNG-norm als uitgangspunt.
c. beheer en onderhoud:
De gemeente neemt het groot onderhoud voor haar rekening. De verenigingen zorgen voor het beheer en
klein onderhoud. Dit is in de gebruikersovereenkomsten met de verenigingen vastgelegd. Uit onderzoek
van het SCP blijkt dat sportverenigingen in het algemeen hun dienstverlening kunnen verbeteren door iets
te doen aan de netheid van sanitair en kleedkamers.
De gemeente werkt op dit moment eraan om die kleedkamers op te knappen. Het onderhoud heeft enkele
jaren op een laag niveau gestaan. Vanaf 2003 zijn we met een inhaalslag bezig. Denk daarbij aan het
moderniseren van de kleedkamers bij UDO en Fiks. LOHC en ASC staan genomineerd voor een
opknapbeurt in 2010, afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen. De verenigingen moeten op hun beurt
zorgen dat de kleedkamers en sanitair netjes, opgeruimd en goed schoon zijn.
In het verleden is erover gedacht om de kleedaccommodaties te privatiseren. Privatiseren heeft als nadeel
dat de gemeente het zicht kwijtraakt op het gebruik en onderhoud van de kleedaccommodaties. Daarnaast
worden de verenigingen de laatste jaren geconfronteerd met verscherpte wet- en regelgeving. Het zou voor
de besturen een flinke verzwaring van het takenpakket zijn wanneer de kleedaccommodaties worden
geprivatiseerd. In dit licht is het niet wenselijk om de kleedaccommodaties te privatiseren.
Actiepunt:
- De gemeente zorgt voor het opknappen van sanitair en kleedkamers volgens het Meerjaren
Onderhouds Plan.
4.7
Gymnastieklokalen
De gemeente heeft meerdere gymnastieklokalen. De basisscholen gebruiken de gymnastieklokalen overdag
voor hun gymlessen. Daarnaast verhuurt de gemeente de gymnastieklokalen aan sportverenigingen en tot
slot kunnen ook particulieren en overige gebruikers de opengebleven uren huren. Het tarief is in lijn met
de tarieven van de sporthal en loopt in de pas met de tarieven elders in de regio.
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a. goed onderhouden en uitgeruste sportaccommodatie, bereikbaar, toegankelijk, schoon, heel en veilig:
De primaire doelstelling van de gymnastieklokalen is dat de basisscholen deze kunnen gebruiken voor hun
bewegingsonderwijs. Middelbare scholen kunnen gebruik maken van de gymnastieklokalen als er ruimte is
in het rooster. In de ‘Verordening voorzieningen huisvesting voor Oegstgeest’ is vastgelegd dat de
gemeente een plicht heeft tot het voorzien van een gymlokaal.
Er is veelb elangstelling voor de verhuur van gymnastieklokalen. De sloop van het gymnastieklokaal aan de
Apollolaan zorde dan ook voor druk op het rooster. De voorgenomen sloop van gymnastieklokaal
Kamperfoelie aan de Esso-lokatie is gekoppeld aan de oplevering van de sporthal. Door de aankoop van het
schoolgebouw van InHolland heeft de gemeente er weer een gymnastieklokaal bij. Dit lokaal moet worden
opgeknapt (o.a. een nieuwe vloer) en er is een nieuwe inventaris nodig.
b. voldoen aan de wensen van gebruikers:
De basisscholen zijn de grootste gebruikers van de gymnastieklokalen, op de voet gevolgd door de
verschillende sportverenigingen. De inrichting van de lokalen is afgestemd op wat scholen nodig hebben
voor hun bewegingsonderwijs en het gebruik van de sportverenigingen.
Bij het samenstellen van het rooster wordt rekening gehouden met de voorkeuren van de gebruikers voor
dag en tijdstip. Met name bij langlopende verhuur, zoals in het geval van sportverenigingen, kan de
gemeente grotendeels tegemoet komen aan de wensen. Bij de verhuur en de urenindeling maakt de
gemeente onderscheid naar het soort huurder. De uren voor de basisscholen worden als eerste ingepland
en daarna de uren voor voortgezet onderwijs. Vervolgens komen de sportverenigingen aan de beurt.
Tenslotte komen de uren overige maatschappelijke voorzieningen.
c. beheer en onderhoud:
De gemeente zorgt voor de inrichting, het onderhoud en beheer van de gymnastieklokalen. Daarvoor is een
onderhoudsplan opgesteld en schouwt het bureau OHM, in opdracht van de gemeente, jaarlijks de
gymzalen. Het onderhoudsplan wordt iedere twee jaar geactualiseerd.
De gemeente voert op dit moment geen actief verhuurbeleid om de gymzalen te verhuren aan particulieren
en overige gebruikers. We willen de website van de gemeente beter benutten om particulieren te wijzen op
de mogelijkheid om een gymzaal te huren. Het is al mogelijk via de website een aanvraag te doen.
Actiepunten:
- bij het verhuren van de gymnastieklokalen zoveel mogelijk rekening houden met de
voorkeursdagen en –tijden van de gebruikers, waarbij als volgorde geldt (1) scholen, (2)
sportverenigingen, (3) overige maatschappelijke activiteiten en (4) commerciele en/of particuliere
activiteiten;
- een actiever verhuurbeleid voeren voor gymnastieklokalen, waarbij de gemeentelijke website
beter wordt benut.
4.8
Ongeorganiseerde sport
We willen zorgen voor goede voorzieningen om recreatief buiten te kunnen sporten en bewegen. Daarbij
denken we aan fietsroutes, mogelijkheden om te wandelen, trapveldjes in de buurt, een skatevoorziening
in het park en een ‘trimlint’ waar mensen veilig een ronde kunnen hardlopen. Op die manier kunnen we
ervoor zorgen dat mensen kunnen sporten en bewegen in de open lucht in de openbare ruimte en dat zij
niet afhankelijk zijn van een sportvereniging of een georganiseerd beweegaanbod.
a. goed onderhouden en uitgeruste sportaccommodatie, bereikbaar, toegankelijk, schoon, heel en veilig:
In Oegstgeest is op verschillende plekken de mogelijkheid om recreatief buiten te sporten. Er zijn
basketbalveldjes, een trapveldje met doelen in het Hofbrouckerpark, skatevoorzieningen en jeu de boules
banen. In de planvorming van de Duivenvoordestraat is een trapveldje voor de jeugd opgenomen op het
moment dat ASC gaat verhuizen. Op het schoolplein van de nieuwe lokatie van de Leo Kannerschool gaat
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de gemeente een basketbalveld realiseren waar de school én de buurt gebruik van kunnen maken. Tot slot
biedt de Klinkerbergerplas de mogelijkheid om actief bezig te zijn in de buitenlucht.
b. voldoen aan de wensen van gebruikers:
De atletiekunie en de loopgroep Oegstgeest hebben verschillende loop- en wandelroutes in en rond
Oegstgeest op de website staan. De gemeente kan samen met de atletiekunie en de loopgroep bekijken of er
behoefte is aan een trimlint. Voor het realiseren van een trimlint valt te denken aan goede bewegwijzering,
bijvoorbeeld met paaltjes of speciale stoeptegels. Verder kan vanaf de website van de gemeente worden
doorgeklikt naar de website van de loopgroep, net als naar de websites van alle andere sportverenigingen
in Oegstgeest.
De Jongeren Advies Raad (JAR) heeft aangegeven dat er voldoende aandacht moet zijn voor
speelvoorzieningen in de buitenruimte. De wensen zijn vervangen van oude speelapparatuur en verharde
basketbal- en voetbalveldjes. Vervanging van speelapparatuur is opgenomen in het onderhoudsplan en op
het speelplein van de Leo Kannerschool komt een basketbalveld.
c. beheer en onderhoud:
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de openbare, recreatieve
sportgelegenheden.
Actiepunten:
- In de planvorming een trapveldje voor de jeugd meenemen op de locatie Duivenvoordestraat;
- De gemeente bekijkt of er een trimlint kan komen.
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5.

Programmalijn 2 - Ondersteunen van verenigingen

5.1
Verenigingen verdienen een steuntje
Verenigingen zijn een belangrijke plek voor veel sporters. Verenigingen bieden niet alleen de mogelijkheid
om te sporten, maar zijn ook een belangrijke plek om anderen te ontmoeten en om jezelf te ontplooien
(bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk binnen de vereniging). Er wordt veel door vrijwilligers gedaan binnen
verenigingen. Dat vrijwillige karakter van verenigingen maakt dat ondersteuning op zijn plek is.
Het SCP signaleert dat de schaalvergroting bij verenigingen in Nederland heeft doorgezet. Het gemiddelde
aantal leden is gestegen van 164 in 2001 tot 174 in 2004. Toch zijn er ook genoeg kleine verenigingen: een
op de drie verenigingen had in 2005 minder dan 50 leden.
Het groeiende ledental heeft niet geleid tot meer financieel bloeiende verenigingen. Ten opzichte van 2000
waren er in 2003 minder sportclubs die financiële middelen konden toevoegen aan hun reserves (38%
tegenover 44% in 2000).
De verenigingen die zijn vertegenwoordigd in de Sportraad Oegstgeest geven aan dat zij te maken hebben
met de volgende knelpunten: bij een aantal verenigingen druk op het ledental omdat er minder wordt
gesport in georganiseerd verband, meer commerciële aanbieders en moeilijker om vrijwilligers te vinden
die bovendien te maken hebben met professionalisering van het vrijwilligerswerk. Dit komt overeen met
het landelijke beeld: ledental, vrijwilligers en financiën zijn landelijk de belangrijkste knelpunten.
5.2
Doelstellingen van verenigingsondersteuning
Ondersteunen van verenigingen, zodat zij in staat zijn om een goed verenigingsbeleid uit te voeren. Daarbij
gaat het om:
a. ondersteunen van het vrijwilligersbeleid via deskundigheidsbevordering;
b. stimuleren van gezond sporten;
c. ondersteunen van de bedrijfsvoering van de verenigingen.
5.3
Ondersteunen van vrijwilligersbeleid
Sportverenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Het is voor verenigingen dan ook van levensbelang om
een goed vrijwilligersbeleid te hebben, waarbij werving en behoud van vrijwilligers voorop staan. Het is
aan de verenigingen om hiervoor te zorgen. Onduidelijk is hoeveel verenigingen een actief
vrijwilligersbeleid voeren, waarbij iemand belast is met de organisatie en coördinatie van het
vrijwilligerswerk. Verenigingen moeten niet alleen inzetten op het werven van voldoende vrijwilligers,
maar ook het behouden van vrijwilligers. Vrijwilligers af en toe in het zonnetje zetten en zo waardering
uiten, het aanbieden van trainingen voor vrijwilligers en zorgen voor duidelijke taakomschrijvingen voor
vrijwilligers zijn daarbij belangrijke onderdelen.
De gemeente kan verenigingen hier bij ondersteunen. Vooral waar het gaat om het professionaliseren van
het vrijwilligerswerk kan de gemeente ondersteuning bieden. Sportverenigingen worden in toenemende
mate geconfronteerd met wet- en regelgeving waar zij aan moeten voldoen. Zo moet een van de
vrijwilligers in de kantine beschikken over een diploma Sociale Hygiëne en is er een drank- en
horecavergunning nodig voor de kantine.
Er is een regeling waarbij organisaties van de gemeente maximaal € 250,- tegemoetkoming kunnen krijgen
in de kosten van een training of scholing voor hun vrijwilligers. Ook sportverenigingen kunnen hier
gebruik van maken en kunnen zo, met een geringe bijdrage van de gemeenten, zorgen dat hun vrijwilligers
de juiste scholing ontvangen, bijvoorbeeld om goed trainen te kunnen geven, een wedstrijd te kunnen
fluiten of de bar draaiende te houden. De regeling voorziet in een grote behoefte, aangezien het niet
ongebruikelijk is dat voor het zomerreces het budget al helemaal op is. Het is dan ook de moeite waard om
dit budget te verhogen. In de ouderennota, waarin ook wordt ingegaan op het belang van vrijwilligerswerk,
zal meer budget worden gevraagd voor deze regeling. Door meer budget beschikbaar te stellen (en
eventueel een gedeelte van het budget te reserveren voor sportdoeleinden), kan de gemeente stimuleren
dat de vrijwilligers in de sport goed worden opgeleid en begeleid. Op die manier kunnen we bijdragen aan
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een goed vrijwilligersbeleid van de sportclubs en eraan bijdragen dat de vrijwilligers goed ‘werk’ kunnen
leveren. Ook zullen we bekijken of de regeling kan worden aangepast, zodat verenigingen kunnen rekenen
op meer ondersteuning dan tot nu toe het geval is.
Een andere mogelijkheid voor verenigingen om het vrijwilligerskader op peil te houden is om aan te sluiten
bij landelijke beleidsinitiatieven, zoals het project Vrijwilligers in de sport en landelijke ontwikkelingen,
zoals het invoeren van de maatschappelijke stage voor scholieren. Verenigingen kunnen hiervoor vaak
ondersteuning krijgen van hun landelijke bond. Vaak bieden bonden daarbij niet alleen schriftelijk
voorlichtingsmateriaal, maar is er ook de mogelijkheid om een cursus te volgen, een advies op maat te
krijgen of een thema-avond bij te wonen. De sportraad kan ieder jaar een themabijeenkomst organiseren.
Daarbij kan worden gedacht aan verschillende thema’s, bijvoorbeeld ledenwerving, blessurepreventie,
fiscaliteiten bij de sportvereniging, sponsoring, kantinebeheer of sportiviteit en respect.
Actiepunten:
- verhogen van het bugdet van de regeling voor training van vrijwilligers;
- Sportraad Oegstgeest vragen om jaarlijks themabijeenkomst te organiseren, zonodig met
ondersteuning van bonden of Sportservicepunt Zuid-Holland;
5.4
Gezond sporten stimuleren
Voor verenigingen is het ook belangrijk dat zij gezonde sportbeoefening aanbieden. Denk hierbij aan het
voorkomen blessures, ondersteunen van trainingen voor sporttrainers en stimuleren EHBO-diploma’s bij
sportclubs. Landelijk zijn er 1,5 miljoen sportblessures per jaar, waarvan ongeveer de helft medisch wordt
behandeld. Vooral voetbal zorgt voor veel sportblessures.6
Omgerekend naar het inwonertal van Oegstgeest komt dat neer op grofweg 2000 sportblessures per jaar,
waarvan circa 1000 blessures medisch wordt behandeld. Dat betekent dat iedere week zo’n 20 inwoners
van Oegstgeest een sportblessure oplopen die een medische behandeling vraagt.
De Sportraad Oegstgeest gaat na wat er kan worden gedaan om het aantal blessures terug te dringen.
Daarnaast vindt de Sportraad Oegstgeest het van belang dat het behalen van EHBO-diploma’s en
reanimatiecursussen wordt gestimuleerd. Ook kan de gemeente zorgen voor een defibrillator in de sporthal
en het zwembad.
De gemeente wil graag dat sporten een bijdrage levert aan de gezondheid van haar inwoners. Daarvoor is
het noodzakelijk dat er regels zijn in de kantine over roken en alcoholgebruik. De gemeente zal dan ook in
overleg met de verenigingen bekijken of dit zo is of dat deze regels misschien moeten worden aangepast of
nog moeten worden opgesteld. Veel verenigingen hebben al een bestuursreglement waarin regels zijn
opgenomen over alcoholgebruik en in alle sportkantines zijn al afspraken gemaakt over roken. Overigens
heeft minister Klink van VWS aangekondigd dat per 1 juli 2008 alle sportkantines rookvrij moeten zijn. De
sportsector moet een gezonde omgeving bieden voor sporters, bezoekers en jeugd.
Actiepunten:
- Sportraad Oegstgeest vragen om te inventariseren wat er kan worden gedaan om het aantal
blessures terug te dringen.
5.5
Bedrijfsvoering ondersteunen
Verenigingen worden bestuurd door vrijwilligers. Zij worden in toenemende mate geconfronteerd met weten regelgeving waar zij aan moeten voldoen. Daarnaast moeten ze zorgen dat ze hun ‘bedrijfsvoering’ op
orde hebben. Het is niet voldoende om te zorgen dat de trainingen en wedstrijden voor hun (spelende)
leden zijn geregeld. Er komt meer kijken bij het besturen van een vereniging. Een goede vereniging heeft
de financiën op orde zonder grote externe afhankelijkheid, heeft veel aandacht voor het

6

SCP, Rapportage Sport 2006.
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verenigingskarakter en voldoet zo optimaal mogelijk aan de (individuele) wensen van leden. De
continuïteit van een vereniging dient voldoende aandacht te krijgen.
Ook de gemeente stelt verschillende eisen aan sportverenigingen. Wij verwachten dat zij hun organisatie
op orde hebben en dat ze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Om verenigingen niet onnodig te
belasten met regels, zullen we onze gemeentelijke regels nalopen op bepalingen voor verenigingen.
Mogelijk zijn in het verleden bepalingen opgenomen die niet meer voor verenigingen zouden hoeven te
gelden of waarbij op een minder bezwarende manier het beoogde doel kan worden bereikt. Bij het invoeren
van nieuwe gemeentelijke wet- en regelgeving, moeten de belangen van de sport meewegen, zeker waar het
gaat om mogelijke gevolgen voor vrijwilligers(organisaties). Ook kan de gemeente ondersteuning bieden
via de website, bijvoorbeeld door het downloaden van aanvraagformulieren voor evenementen makkelijker
te maken.
Het sportservicepunt Zuid-Holland kan verenigingen ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. Zo kunnen zij
tegen een gering tarief de financiële administratie en de ledenadministratie volledig uit handen nemen. De
verenigingen in Oegstgeest maken hier (nog) geen gebruik van. De gemeente vindt het belangrijk dat
duidelijk is hoe verenigingen er voor staan en waar zij hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. In 2008
zullen we bekijken welke behoefte er onder de verenigingen is om een screening te laten doen door het
sportservicepunt.
Een ander onderdeel van de bedrijfsvoering is het beheer van de kantine. Goed kantinebeheer is voor
verenigingen belangrijk. De kantine is in veel gevallen een belangrijke inkomstenbron voor verenigingen
met een eigen kantine. Daarnaast draagt de kantine ook bij aan het verenigingsleven. Het is aan de
verenigingen zelf om de kantine te beheren en te exploiteren. De gemeente heeft echter wel belang bij goed
kantinebeheer. Het is immers belangrijk dat verenigingen financieel gezond blijven en dat zij over goede
faciliteiten beschikken, zodat mensen kunnen sporten in een prettige omgeving. Ook moet de kantine een
‘gezonde’ omgeving zijn, waar regels gelden over roken en alcoholgebruik.
Actiepunten:
- ondersteuning bieden aan verenigingen door meer inzet van de gemeentelijke website;
- inventariseren van de behoefte bij de verenigingen voor een screening door het Sportservicepunt
Zuid-Holland.
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6.

Programmalijn 3 - Sportstimulering

6.1
Stimuleren dat mensen gaan en blijven sporten
Sport heeft een grote maatschappelijke waarde: het is gezond, mensen komen door te sporten met elkaar
in contact, sport zorgt voor versschillende ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden (zoals leren
samenwerken, je (vrijwillig en sportief) inzetten, omgaan met elkaar) en tot slot gaan mensen van sporten
lekker in hun vel zitten. Daarbij is speciale aandacht voor jongeren en ouderen op zijn plaats.
6.2
Doelstelling van sportstimulering
Stimuleren dat zoveel mogelijk mensen in Oegstgeest gaan en/of blijven sporten.
6.3
Stimuleren van sporten bij ouderen
Vooral demografische ontwikkelingen leiden tot de conclusie dat aandacht voor sport en bewegen door
ouderen een belangrijk aandachtspunt moet zijn. De gemeente heeft dit onderkend en is gestart met een
project om sporten en bewegen onder ouderen te stimuleren. In het kader daarvan is onder andere een
informatieboekje verschenen, waarin het sportaanbod voor ouderen staat. Daaruit blijkt dat er een groot
en gevarieerd aanbod is. Naast het toegankelijker en inzichtelijker maken van het sportaanbod, heeft het
project ook de doelstelling dat er een vernieuwend sportaanbod komt dat aansluit op de wensen. Zo zijn bij
Radius/SWOO nieuwe activiteiten in het programma opgenomen, waaronder het populaire Nordic
Walking. Het project sportstimulering is een vierjarig project en loop tot en met 2008. Blijvende aandacht
voor sportstimulering voor ouderen vinden we belangrijk. We willen na afloop van het project evalueren of
en op welke manier sportstimulering het beste kan worden gecontinueerd.
Actiepunt:
- De gemeente evalueert afloop van het huidige project of en op welke manier sportstimulering het
beste kan worden gecontinueerd.
6.4
Stimuleren van sporten bij jongeren
Als jeugd vroegtijdig in aanraking komt of wordt gebracht met sport, dan zijn de positieve effecten daarvan
op latere leeftijd ook zichtbaar. Zo blijkt dat kinderen vaker sporten als hun ouders ook sporten. Zien
sporten, doet sporten. Via sport kunnen een gezonde levensstijl en belangrijke normen en waarden worden
meegegeven. De gemeente heeft op dit moment een breedtesportproject lopen voor sportstimulering voor
jongeren. Het project wordt uitgevoerd door Midden/Holland. Ook zijn er verschillende sportieve
activiteiten voor jongeren met als doel hen kennis te laten maken met sport, zoals de schoolsportdagen en
kennismakingscursussen. Daarnaast heeft de gemeente een subsidieregeling waarmee sportverenigingen
en buurtverenigingen per jaar maximaal € 227,- subsidie kunnen krijgen voor activiteiten die jongeren
stimuleren om te gaan sporten. Van deze regeling wordt weinig gebruik gemaakt. De gemeente zal deze
regeling dan ook meer onder de aandacht brengen van sport- en buurtverenigingen.
Actiepunten:
- De subsidieregeling “stimulering van jongeren tot sportdeelname” meer bekendheid geven.
Bewegen op school
Het onderwijs is een belangrijke partner. Op de schoolleeftijd en vanuit school kan de basis worden gelegd
voor een houding van een levenlang actief bewegen. Binnen het onderwijs is tijd ingeruimd voor
bewegingsonderwijs, zoals gymnastiek en schoolzwemmen. Gemiddeld is daarvoor 90 minuten per week
beschikbaar binnen het lesprogramma.
Naast bewegingsonderwijs in het reguliere schoolprogramma, moeten de mogelijkheden van de brede
school en buitenschoolse opvang zo goed mogelijk te benutten. De brede school organiseert verschillende
activiteiten. De gemeente streeft ernaar dat sportactiviteiten onderdeel uitmaken van het programma dat
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de brede school en de buitenschoolse opvang aanbieden. De verbinding tussen sport en onderwijs kan
verder worden versterkt door schoolsportdagen en sportief aanbod in de brede school. De coördinator van
de brede school gaat in overleg met het ROC en kinderopvang om te kijken hoe ondersteuning op dit
gebied vorm kan krijgen.
Actiepunten:
- de coördinator van de brede school overlegt met ROC en kinderopvang om te zorgen dat
sportactiviteiten onderdeel uitmaken van het programma van de brede school en buitenschoolse
opvang.

Buurt, Onderwijs en Sport
In 2006 konden gemeenten subsidie aanvragen bij het rijk voor projecten op het snijvlak van
buurt, onderwijs en sport (de zogenaamde BOS-impuls). De subsidieregeling was een 50/50
regeling, waarbij de gemeente 50% van de kosten voor haar rekening neemt en het rijk de andere
50% subsidieert.
De gemeente Oegstgeest heeft twee projectvoorstellen ingediend, die helaas allebei zijn
afgewezen. We willen kijken of het mogelijk is om de twee projecten toch uit te voeren.
Het eerste project betreft schoolzwemmen voor de kinderen van de Leo Kannerschool. Zij maken
op dit moment geen gebruik van schoolzwemmen, terwijl alle andere basisscholen in Oegstgeest
dat wel doen. Omdat de kinderen van de Leo Kannerschool meer begeleiding nodig hebben bij
het schoolzwemmen en het vervoer van en naar het zwembad, zijn hier extra kosten aan
verbonden en moet er meer worden geregeld voordat zij kunnen zwemmen. De gemeente wil
graag dat deze kinderen kunnen schoolzwemmen, zeker omdat zij ook moeite hebben om
aansluiting te vinden bij ‘gewone’ sportvernigingen en de mogelijkheden om te sporten voor hen
dus beperkter zijn dan voor leeftijdsgenten.
Het tweede project omvat extra beweeg- en voedingslessen voor te dikke kinderen op
basisscholen. Zij kunnen vaak moeilijker meekomen met de normale gymlessen op school en de
drempel om lid te worden van een sportvereniging ligt vaak hoger. Doelstelling van het project is
dat de kinderen na afloop van de cursus (1) op hetzelfde gewicht zijn gebleven en (2) dat zij
kennis hebben gemaakt met verschillende sportmogelijkheden, zodat ze doorstromen naar het
bestaande sportaanbod.
Actiepunt:
- bekijken of het mogelijk is om twee projecten in het kader van Buurt, Onderwijs en Sport
uit te voeren.
6.5
Via sportverenigingen
Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in het stimuleren van mensen om te gaan en blijven sporten.
Sportverenigingen kunnen verschillende activiteiten organiseren die niet uitsluitend voor leden
toegankelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is het buurttoernooi van UDO. Ook het kabinet vindt sport in en
rond de school en de wijk belangrijk. Het kabinet stelt dan ook extra geld beschikbaar voor
sportverenigingen die actief zijn op het terrein van school en sport. Daarbij denkt het kabinet bijvoorbeeld
aan sportclubs die samen met het onderwijs naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en sport
combineren. De staatssecretaris van sport hoopt uiteindelijk 10% van alle Nederlandse verenigingen zover
te krijgen dat zij behalve voor de eigen leden, ook een belangrijke rol willen spelen voor de jeugd en voor
de wijk waar de vereniging is gevestigd.
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6.6
Organiseren van ‘street-activities’
Street-activities zijn sportieve activiteiten die op straat plaatsvinden. Denk daarbij aan straatvoetbal,
straathockey en allerlei andere straat sport- en spelvormen. Via street-activities kunnen kinderen en
jongeren op een bijzondere manier kennis maken met diverse sporten. Dit kan bijvoorbeeld in combinatie
met sportverenigingen en partners/sponsors. De gemeente zal hiertoe voor 2008 actie in nemen in
samenwerking met het Roelant Oltmansfonds.
Actiepunt:
- de gemeente stimuleert street-activities samen met het Roelant Oltmansfonds.
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7.

Monitoring en effectmeting

Het sportbeleid van de gemeente Oegstgeest richt zich in hoofdzaak op het mogelijk maken van het
beoefenen van sporten voor de inwoners van de gemeente en het stimuleren van de inwoners om te gaan
en te blijven sporten. Om het nu ingezette beleid over een aantal jaar te kunnen evalueren, is het nodig om
van tevoren vast te stellen op welke manier die evaluatie gaat plaatsvinden en welke gegevens daarvoor
nodig zijn. Ook is het noodzakelijk dat er een nul-meting plaatsvindt, zodat over een aantal jaar kan
worden bekeken wat er is verandert ten opzichte van nu. Daarvoor neemt de gemeente Oegstgeest deel aan
de sportbenchmark van het SGBO. De gegevens uit deze benchmark kunnen dienen als nul-meting.
7.1

De drie programmalijnen

Accommodatiebeleid
Om de inwoners van Oegstgeest het beoefenen van sport mogelijk te maken is het belangrijk dat het
huidige aanbod aan binnen- en buitensport in ieder geval wordt gehandhaafd. Door de komst van de wijk
Nieuw Rhijngeest, moet de gemeente, afhankelijk van de vraag naar sport, het aanbod uitbreiden.
Verenigingsondersteuning
De sportverenigingen zijn van grote waarde voor het sportklimaat in Oegstgeest. Via het SAM monitort de
gemeente het verenigingsleven. Dat is van belang voor het in stand houden van een goed sportklimaat. Het
SAM wordt ieder jaar geactualiseerd. De gemeenteraad ontvangt iedere vier jaar het SAM.
Sportstimulering
Het sportstimuleringsbeleid is gericht op het bevorderen van de deelname aan sport en bewegen. Gelet op
de samenstelling van de bevolking en de toenemende vergrijzing wordt gestreefd naar een handhaving van
het huidige percentage sportende inwoners.
Op dit moment heeft de gemeente wel gegevens beschikbaar over georganiseerde sportdeelname, maar
niet over ongeorganiseerde sportdeelname. Uit het sportdeelname onderzoek onder de bevolking van
Oegstgeest, wat momenteel plaatsvindt, zal blijken wat de sportdeelname op dit moment is. Door het
sportdeelname onderzoek te herhalen, kunnen we zien of het gevoerde beleid resultaten oplevert.
7.2
Monitoring
Monitoring van het sportbeleid vindt plaats met behulp van:
- registratie en analyse van bezoekersaantallen en bezettingsgraden;
- registratie en analyse van (de ledenaantallen van) sportverenigingen;
- registratie van deelname aan sportstimulerende activiteiten;
- volgen van trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het gebruik van sportaccommodaties
in Oegstgeest.
7.3
Instrumenten
Instrumenten die hierbij worden ingezet zijn:
- deelname aan sportbenchmark van SGBO;
- het verhuurprogramma van de binnensportaccommodaties;
- het managementprogramma van het zwembad Poelmeer;
- het SAM, met onder meer gegevens uit jaarverslagen van sportverenigingen, waarin aantal, leden,
teams, financiële positie enz in moet zijn opgenomen;
- informatie over de samenstelling van de bevolking en onderzoeken onder de bevolking;
- bijhouden van vakliteratuur, contacten met sportaanbieders en deelname aan congressen voor het
volgen van trends en ontwikkelingen in de sport.
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8.

Een blik vooruit

De nota zet in op drie programmalijnen: goede accommodaties, verenigingsondersteuning en
sportstimulering. De gemeente Oegstgeest is daarin niet uniek. Veel gemeenten nemen deze drie
punten als pijler voor hun sportbeleid.
Het is niet alleen zaak om te bekijken of de gewenste resultaten zijn behaald, maar ook om te
bekijken of bijstelling van het beleid nodig is. In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de evaluatie
van de nota. De evaluatie dient als uitgangspunt voor eventuele bijstellingen gedurende de rit. In
een volgende collegeperiode zal de blik wat breder zijn en kan worden bekeken of de sportnota
moet worden geactualiseerd of dat een geheel nieuwe sportnota nodig is. De verwachting is dat
deze drie lijnen ‘waardevast’ zijn: ook in een volgende collegeperiode zullen deze drie lijnen nog
steeds de basis vormen van het gemeentelijk sportbeleid. Wel is het denkbaar dat andere
accenten worden gelegd. De basis voor het sportbeleid van de gemeente Oegstgeest is met deze
nota in ieder geval al vast gelegd.
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Bijlage 1: Actieplan per jaar
JAAR

ACTIE

2007

•

Sportraad Oegstgeest vragen om jaarlijks een themabijeenkomst te organiseren.

2007/2008

•

Onderzoek doen naar toekomstmogelijkheden voor een zwembad, waarbij de drie
doelstellingen voor goede accommodaties in acht worden genomen.

•

De gemeente zorgt voor het opknappen van sanitair en kleedkamers volgens het
Meerjaren Onderhouds Plan.

•

Bekijken of het mogelijk is om twee projecten in het kader van Buurt,
Onderwijs en Sport uit te voeren.

2007 en verder •

Zodra een natuurgrasveld wordt gerenoveerd, bekijkt de gemeente of een
kunstgrasveld gewenst en mogelijk is.

•

Een actiever verhuurbeleid voeren voor
gemeentelijke website beter wordt benut.

•

In de planvorming een trapveldje voor de jeugd meenemen op de locatie
Duivenvoordestraat.

•

Ondersteuning bieden aan verenigingen door meer inzet van de gemeentelijke
website.

•

Bij het verhuren van de gymnastieklokalen zoveel mogelijk rekening houden met de
voorkeursdagen en –tijden van de gebruikers, waarbij als volgorde geldt (1) scholen,
(2) sportverenigingen, (3) overige maatschappelijke activiteiten en (4) commerciele
en-of particuliere activiteiten.

•

De subsidieregeling “stimulering van jongeren tot sportdeelname” meer bekendheid
geven.

•

In het Voscuyl-overleg, met v.v. Oegstgeest, Oegstgeester Golf Club, Ckv Fiks en v.v.
UDO, bekijken welke mogelijkheden er zijn om een kunstgrasveld aan te leggen.

•

Bekijken of er een trimlint kan komen. Verhogen van het budget van de regeling
voor training van vrijwilligers.

•

Sportraad Oegstgeest vragen te inventariseren wat er kan worden gedaan om het
aantal blessures terug te dringen.

•

Inventariseren van de behoefte bij de verenigingen voor een screening door het
Sportservicepunt Zuid-Holland.

•

Stimuleren street-activities samen met het Roelant Oltmansfonds.

2008/2009

•

De coördinator brede school overlegt met ROC en kinderopvang om te zorgen dat
sportactiviteiten onderdeel uitmaken van het programma van de brede school en
buitenschoolse opvang.

2009

•

De gemeente evalueert na afloop van het huidige project voor sportstimulering of en
op welke manier sportstimulering het beste kan worden gecontinueerd.

2008
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waarbij
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Bijlage 2: Cijfermatige onderbouwing

Bezetting gymnastieklokalen7
Gymnastieklokaal

A

B

C

C

C

2003

2004

2005

Onderwijs

Apollo

86

61

70,9%

84,9%

70,9%

32

Poelweijde

86

58

67,4%

68,0%

67,4%

32

Kamperfoelie

86

45,5

52,9%

55,2%

52,9%

14

Jan Wolkers

86

68,5

79,7%

77,3%

79,7%

33

Poelgeest

86

45

52,3%

33,1%

52,3%

6

430

278

64,7%

63,7%

64,7%

117

B

C

B

C

2004

2004

2005

2005

86%

82,5

85%

Totaal per week

A= beschikbare capaciteit per week
B = benutte capaciteit per week
C = bezettingspercentage per week
Bezetting Sporthal Rijnlands Lyceum8
A

Sporthal

7
8

97

86,5

Bron: SAM 2006
Bron: SAM 2006
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Ledenaantallen sportverenigingen9
Sportclub
Binnensport
BCO
BVO
VCO
OGAV
Pecos
Vivax
waterpolo
IJsclub
Buitensport
Ajax Cricket
Ajax Voetbal
Attila
Fiks
LOHC
Loopgroep
OLTC
Golfclub
Vv Oegstgeest
Vv UDO
Denksport
Biljartclub
Bridgeclub
Rijnland
Bridgeclub S.
Vos
Bridgeclub
OBC
Schaakclub

Jeugd
4-8 jaar

Jeugd
8-12 jaar

Jeugd
12-18 jaar

Senioren

Totaal

75
-

25
32
0
133
13
22

38
56
59
30
12
67

61
46
69
84
82
71

124
134
128
322
111
160

-

-

560

584

1144

75
209
1348
86
19

204
6
58
214
158
134

50
72
19
57
283
1
245
47
72
117

100
159
66
54
459
143
1017
553
283
128

150
605
85
68
548
144
1476
600
599
512

-

-

14
-

186
184

200
185

-

-

-

114

114

Besloten
club
-

-

20

50

70

Aantal sporters
De gemeente Oegstgeest biedt in 2005 aan circa 7200 sporters onderdak. Hierbij moet rekening
worden gehouden met doublures. 66% van de georganiseerde sporters komen uit Oegstgeest (dat
zijn 5019 sporters). 30% van de sporters is 4-18 jaar (3126 kinderen).
Binnen- en buitensport
Binnensport vertegenwoordigd 23% van alle actieve sporters en 78% doet aan
buitensport.
Top 3
Tennis is de meest beoefende sport in Oegstgeest, gevolgd door voetbal en hockey.
9

Bron: SAM 2005
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Bijlage 3: Demografische ontwikkelingen

Ontwikkeling aantal inwoners 1998 - 200510
Leeftijd

1998

2002

2004

2005

0-4 jaar

1.386

1.377

1.303

1.318

5-9 jaar

1.466

1.564

1.489

1.455

10-14 jaar

1.338

1.539

1.600

1.576

15-19 jaar

1.211

1.264

1.364

1.419

20-24 jaar

910

947

890

857

25-44 jaar

5.897

5.806

5.424

5.337

45-64 jaar

4.887

5.511

5.767

5.873

65-79 jaar

2.270

2.332

2.405

2.449

813

912

946

1.025

20.178

21.252

21.188

21.309

2006

2020

2030

Groei 20062030

0-19 jaar

5.869

5.710

6.407

9,2%

20-54 jaar

9.803

9.964

10.110

3,1%

55-74 jaar

4.418

5.492

5.524

25,0%

75 jaar of ouder

1.801

1.782

2.259

25,4%

21.891

22.948

24.300

11%

80 jaar of ouder
Totaal

Bevolkingsprognose 2006 - 203011

Totaal

10

Bron: CBS, Gemeente op maat.

11

Bron: CBS 2006, Primos-prognoses 2005. Bij deze prognose is geen rekening gehouden met nieuwbou in
Nieuw Rhijngeest.
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Nieuw Rhijngeest
Met de uitbreiding van Nieuw Rhijngeest tot en met 2014 komt het inwoneraantal van de gemeente
Oegstgeest uit op 25.050. Dat betekent een groei van 14% van het inwoneraantal. Als het aantal actieve
sporters ook met 14% groeit, komen er circa 1.000 sporters bij.12 Voor de buitensport is de verwachting dat
er ongeveer 780 sporters bijkomen. Bij de binnensport is de verwachting dat er 220 nieuwe sporters
komen door Nieuw Rhijngeest.
In het SAM 2006 is ingegaan op de groei van het aantal sporters door nieuwbouw in Nieuw Rhijngeest en
hoe deze groei kan worden opgevangen. Door kunstgrasvelden te realiseren en een nieuw sportpark voor
ASC te realiseren kan de groei van het aantal sporters binnen de huidige capaciteit m2 worden
opgevangen. De komende jaren wordt in Oegstgeest ook op verschillende locaties woningbouw ingebed.
Hier dient ook rekening mee te worden gehouden. Het is dan ook wenselijk om iedere collegeperiode de
prognose van het aantal sporters te bekijken.

12

Bij de prognoses van het aantal sporters in 2014 is uitgegaan van het aantal sporters in het peiljaar 2005.
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