
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Teylingen 
 
Van:  de Sportraad Teylingen 
Datum:  14 november 2021 
Betreft:  advies  
 
 
Geacht college, 
 
Vanaf december 2020 zijn we geïnstalleerd als Sportraad Teylingen. 
Inmiddels hebben we, ondanks Corona, flink wat contacten weten te leggen met het gemeentelijk 
apparaat, sportverenigingen en andere sportaanbieders of sportgebruikers. Ook nemen we deel aan 
de Vitaliteitstafel. 
Graag maken we gebruik van de mogelijkheid u te adviseren, overeenkomstig het afgesloten 
Convenant tussen de gemeente Teylingen en de Sportraad Teylingen. 
 
 
Sportaccommodaties Nieuw Boekhorst: 
Wij begrepen dat in dit plan het voornemen is neergelegd om 10.000 m2 te reserveren voor 
georganiseerde sport en 20.000 m2 voor ongeorganiseerde sport. 
Dit lijkt ons zeker een goed voornemen, mede gelet op het gegeven dat in de wijk Hooghkamer geen 
specifieke binnen en buitenruimten voor sport zijn gerealiseerd. 
Tevens begrepen wij dat er een binnensportaccommodatie wordt voorgesteld.  Een uitstekend idee, 
mede gelet op het tekort aan sportruime, het stimuleren van sportactiviteiten en de groei van het 
aantal inwoners.  
Wij adviseren u de sportverenigingen te betrekken bij dit voornemen en te zorgen dat deze 
voorziening dan minimaal gelijkwaardig is aan de ruimte van sporthal de Tulp.   
 
 
Notitie Binnensportaccommodaties: 
De behandeling van deze notitie was gepland medio 2021. Inmiddels begrepen wij dat deze notie dit 
jaar niet meer behandeld wordt. In maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en wij 
adviseren u dit rapport nog voor de verkiezingen te behandelen. Dit om niet nog meer vertraging op 
te lopen in de behandeling en de aanpak van genoemde knelpunten. 
 
 
Kennis maken met sport: 
De Combibrug was de partij om kinderen kennis te laten maken met diverse sporten en 
sportverenigingen en fungeerde als schakel tussen de basisscholen en de sportverenigingen. Zowel 
de basisscholen als de sportverenigingen werden hierdoor ontzorgd en was voor kinderen en ouders 
laagdrempelig georganiseerd. 
In 2018 zijn de activiteiten van de Combibrug geëvalueerd en is er van koers veranderd.  
De Combibrug heeft een nieuwe opdracht gekregen vanuit de gemeente. De sportverenigingen zijn 
bij deze koersverandering niet betrokken. De basisscholen wel. 
De basisscholen hebben nu de gelden gekregen voor vakdocenten sport en zouden zelf activiteiten 
moeten ontwikkelen en ondernemen (bijv. rond Koningsdag). We begrijpen dat starten in Corona tijd 
flink wat roet in het eten heeft gegooid, maar adviseren u de gemaakte afspraken met de scholen te 
evalueren en ook de sportverenigingen on ons bij deze evaluatie te betrekken. 
 
 
 
 



Gelden vanuit het Rijk voor sport en bewegen: 
Er zijn en komen vanuit het Rijk extra gelden naar de gemeente toe voor sport en bewegen, o.a. 
vanuit het Sportakkoord en om de impact van Corona aan te pakken. 
Voor zover wij hebben begrepen 3 jaarlijkse uitkeringen van 20K, 1 extra bijdrage van 20 K en 1 extra 
bijdrage van 45 K. 
Wij zijn van mening dat deze gelden besteed moeten worden conform de doelstellingen en ambities 
genoemd in het Nationaal Sportakkoord.  
Deze gelden zijn juist bedoeld voor activiteiten en behoeften die vanuit de sportaanbieders naar 
boven komen, en vooral om sportverenigingen te helpen bij de herstart vanwege Corona (o.a. om 
leden te werven en terug te winnen en om vrijwilligers aan de club te binden). 
Ons advies is om bij het uitgeven van deze gelden bovenstaande leidend te laten zijn.   
 
 
Met vriendelijke groet 
Namens de Sportraad Teylingen 
 
Peter Rodenburg 
 
 
 
 
 
 
 


