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Geachte heer Marselis,
Op 30 augustus 2017 ontvingen wij het advies van de Leidse Sportfederatie (LSF) over het
voor de inspraak vastgestelde voorstel concept beleidskader Spelen en Bewegen 2018-2022.
Wij danken u voor uw advies. In onze vergadering van 10 oktober 2017 hebben wij besloten
het beleidskader ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Met deze brief
reageren wij op uw advies.
Uitgangspunten beleidskader spelen en bewegen in de openbare ruimte
De LSF onderschrijft de uitgangspunten in het beleidskader. Daarmee zijn wij verheugd.
Richtlijnen en uitvoeringsplan
Wij stellen richtlijnen op om voldoende speel- en beweegruimte te waarborgen voor kinderen
en jongeren dichtbij huis. U adviseert ons ook dergelijke richtlijnen voor volwassenen op te
stellen. De reden dat wij kiezen voor het opstellen van richtlijnen alleen voor jeugdigen is dat
de actieradius van jeugdigen kleiner is dan die van volwassenen. Juist kinderen en jongeren
zijn aangewezen op speel- en beweegruimte in hun directe woonomgeving. Voor volwassenen
geldt dat niet of nauwelijks. Wij zien daarom geen reden om richtlijnen voor voldoende
beweegruimte voor volwassenen op te stellen.
Het uitvoeringsplan Spelen (0-18 jaar) richt zich op het oplossen van de knelpunten die we
constateren ten aanzien deze richtlijnen. Het creëren van sport- en beweegmogelijkheden
voor volwassenen maakt deel uit van de huidige sportnota.
Gebruik van velden en schoolpleinen
Om het sporten spelen en bewegen te stimuleren door naast het benutten van formele en
informele speelplekken suggereert u om medegebruik van sportvelden en schoolpleinen
mogelijk te maken. Deze suggestie delen wij.
Het is onze wens dat schoolpleinen openbaar toegankelijk zijn voor de buurt.
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De inrichting en het beheer van de schoolpleinen valt echter niet onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente, maar onder die van de schoolbesturen. Vaak zijn
schoolpleinen toegankelijk voor de buurt, maar dit is niet altijd het geval. Gezien de complexe
eigendomssituatie is nader onderzoek noodzakelijk om te bepalen in hoeverre het openbaar
toegankelijk stellen van schoolpleinen mogelijk kan worden gemaakt.
Zoals in het Contourenplan buitensportaccommodaties is aangegeven streven wij ernaar de
bestaande sportparken om te vormen tot wijksportparken die zich kenmerken door
multifunctioneel en recreatief medegebruik. Wijksportparken zijn centrale ontmoetings- en
ontspanningsplekken in de wijk die breed toegankelijk zijn.
Zelfgeorganiseerd sporten en bewegen in de nieuwe sportnota
U adviseert ons zelfgeorganiseerd sporten en bewegen te benoemen in de nieuwe sportnota.
Daar zijn wij het mee eens. Onze wethouder sport heeft in het bestuurlijk overleg met u reeds
aangegeven niet te willen wachten met het faciliteren van de zelfgeorganiseerde sporter tot
een nieuwe sportnota. Wij zijn hiermee pragmatisch aan de slag.
Inzicht in behoeftes en mogelijkheden zelfregulerend sporten
Er is op dit moment weinig inzicht in de behoeftes, wensen en kansen voor de
zelfgeorganiseerde en anders georganiseerde sport. U adviseert ons hierin meer inzicht te
verkrijgen en vraagt specifiek aandacht voor de jongeren van 12-17 jaar, gezien het lage
aantal van hen dat voldoet aan de beweegnorm en hun mogelijke interesse in juist het sporten
in de openbare ruimte.
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan spelen (0-18 jaar) wordt de jeugd betrokken, in het
bijzonder de jeugd van 12-17 jaar.
Vervolg
Wij hebben besloten het beleidskader ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
De raadscommissie Onderwijs & Samenleving behandelt het beleidskader naar verwachting
op 26 oktober 2017. Bij de behandeling in de commissie is er gelegenheid tot inspreken. De
gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over het beleidskader. Wij nodigen u uit bij de
behandeling aanwezig te zijn.
Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met behandelend beleidsmedewerker Saskia van Hoore op
telefoonnummer (071) 516 5550 of via e-mailadres s.van.hoore@leiden.nl.
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