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Betreft: sportvelden Wateringse Veld
Den Haag, 20 november 2014
Aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad,
De gemeente hecht er grote waarde aan om zo veel mogelijk kinderen in heel Den Haag
aan het sporten te krijgen. Het beoefenen van een teamsport is niet alleen goed voor de
gezondheid, maar vervult tegelijkertijd ook een sociale functie. Voetbal en hockey zijn
populaire sporten onder de Haagse jeugd.
In Wateringse Veld is sinds begin 2000 een start gemaakt met het oprichten van een
voetbal- en hockeyclub. En met goed resultaat. Beide clubs hebben veel jonge leden aan
kunnen trekken. Zelfs zo veel dat zij moeten groeien in aantallen velden om deze leden
te blijven behouden en nog meer nieuwe leden aan te kunnen trekken. De ruimte die
beide clubs hebben op het huidige terrein is te beperkt.
Veel verenigingen in Den Haag zien hun ledenaantal teruglopen. Uit onderzoek van de
KNVB en de KNHB blijkt dat zowel Haagse voetbalvereniging SVH Celeritas als
Hockeyclub Wateringse Veld potentieel een stijging kunnen hebben van meer dan 1200
leden. Dit betekent nog veel meer kinderen aan het sporten in deze buurt.
Naar aanleiding hiervan hebben onderstaande fracties, onder verwijzing naar artikel 38
van het Reglement van Orde, de volgende vragen:
1. Bent u het met de fracties van VVD, Groep de Mos/Ouderen Partij en PvdA eens
dat, waar een sportvereniging succesvol is, dit zoveel mogelijk moet worden
gesteund? Kan de wethouder aangeven hoe hij dit specifiek in het Wateringse
Veld doet? Zo nee, waarom niet?
Vlakbij beide clubs ligt het terrein van voetbalvereniging HSV Celeritas. Op het
terrein wordt nu al tijdelijk, tot aan het eind van het jaar, gevoetbald door leden
van SVH Celeritas. Het terrein is in bezit van Bouwfonds. Op grotere afstand
gelegen bevinden zich andere sportvelden, die op dit moment niet allen in gebruik
zijn.
2. Welke mogelijkheden ziet het college om SVH Celeritas langere tijd gebruik te
laten maken van het terrein van HSV Celeritas? Is het mogelijk om hier een
permanente oplossing van te maken, in overweging nemende dat dit terrein het
dichtste bij de huidige locatie van SVH Celeritas ligt? Zo nee, waarom niet? En
welke mogelijkheden ziet u dan om de clubs de ruimte te geven om te groeien?
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Om de drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk te houden en om te zorgen
voor veilige routes voor kinderen naar sportverenigingen is de locatie van groot
belang. Als een club te ver weg ligt, zullen veel ouders niet willen dat hun
kinderen hier alleen naartoe fietsen.
3. Bent u voornemens om bij het zoeken van een oplossing voor het veldentekort
voor deze clubs een alternatief te zoeken dat zo dicht mogelijk bij de huidige
velden ligt? Heeft u inzicht in de huidige en potentiele leden van beide clubs? Bent
u het eens dat de velden op een veilige en fietsbare afstand moeten liggen? Zo
nee, waarom niet?
Met vriendelijke groet,
Monique van der Bijl
VVD Den Haag

Arjen Dubbelaar
Groep de Mos / Ouderen Partij

Lobke Zandstra
PvdA Den Haag

