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onderwerp Contourenplan buitensportaccommodaties

Geachte heer Marselis,

Op 16 juni ontvingen wij het advies van de Leidse Sportfederatie (LSF) over het contourenplan
buitensportaccommodaties. Wij danken u voor uw advies. ln onze vergadering van 4 juli
hebben wij besloten het contourenplan buitensportaccommodaties aan de raad ter vaststelling
voor te leggen. Met deze brief reageren wij op uw advies.
U itg a ng sp u nte n co nto u re n pl a n
De LSF onderschrijft de uitgangspunten van het contourenplan. Daarmee zijn wrj verheugd.
Wijvinden het belangrijk dat de LSF deze uitgangspunten deelt. De LSF adviseert ons kritisch
te kijken naar de wijze waarop de eerste contouren nu geschetst worden en dan met name
waar het gaat om mogelijke consequenties van Voetbal Vitaal voor de bezetting van voetbal
op de sportaccommodaties.

Het nakomen van betalingsverplichtingen is het belangrijkste criterium van VoetbalVitaal.
Komt een vereniging haar verplichting niet na, dan stoppen wij met de verhuur van velden
Met alle voetbalverenigingen met betalingsachterstanden hebben wij inmiddels betalingsregelingen getroffen. Hiermee zetten verenigingen een goede stap richting vitalisering. De
gemaakte betalingsafspraken monitoren wij nauwgezet.
Bij het opstellen van het contourenplan zi)n wij derhalve uitgegaan van de huidige
voetbalverenigingen die Leiden telt. Op dit moment z¡n er vijf sportaccommodaties waar
gevoetbald wordt. ln de geschetste contouren worden dat er straks vier. De bezetting van de
voetbalvelden op de sportaccommodaties is divers. Op twee sportcomplexen (Morskwartier en
Kikkerpolder) is de bezetting hoog, op de andere twee (nu nog drie) sportparken (Noord,
Boshuizerkade én De Vliet) is de bezetting laag. Bij de geschetste contouren hebben wij
geprobeerd zoveel als mogelijk rekening te houden met de wensen van de verenigingen.

Ongebonden sport
Wij delen uw suggestie om faciliteiten voor ongebonden sporters 'nog meer' terug te laten
komen in het contourenplan. Wij streven ernaar om in zoveel mogelijk sportparken sport- en
beweegfaciliteiten aan te brengen voor ongebonden sporters, hoewel dat nog niet op alle
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beeldkaarten is ingetekend. Per wijk bezien wij in welke mate een sportpark een openbaar
karakter kan hebben en wat daarvoor nodig is.

Koffbal
Het advies van de LSF om in overleg te gaan met de Leidse Korfbalfederatie nemen wij ter
harte. Het is goed om op de hoogte te zijn van eventuele plannen met betrekking tot fusies.
Wij zullen het contact met de korfbalfederatie oppakken.
Communicatie
U raadt aan een communicatieplan op te stellen met daarin concrete afspraken over overleg
met betrokken verenigingen en inspraak door deze verenigingen. Bij de uitwerking van het
contourenplan richting kaderbesluit buigen wij ons over de participatie van en communicatie
met de verschillende gebruikers bij deze plannen. ln een bestuurlijk overleg horen wij graag
van de LSF welke ideeën zij heeft om gebruikers goed en tijdig te betrekken.
Meer data beschikbaar
Om het contourenplan te kunnen toetsen stelt u voor om meer informatie te delen over de
huidige ledenaantallen van verenigingen en de te verwachte ontwikkeling van de verschillende
sporten. lnformatie waarover wij beschikken, zoals de huidige ledenaantallen van
verenigingen en de (norm)behoefte aan velden, zullen wij beschikbaar stellen. Wij vinden het
interessant om te onderzoeken hoe de sporten zich de komende jaren naar verwachting
ontwikkelen. Wij nemen hiervoor contact op met de sportbonden.
ln zijn algemeenheid geldt dat wij de verschillende sporten faciliteren binnen het bestaande
sportareaal. Dit vraagt van verenigingen dat zij bij groei het gebruik van een accommodatie
meer verdelen over de week. Hiermee intensiveren wij het gebruik van de sportcomplexen en
maken wij efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte in de stad.
Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met behandelend beleidsmedewerker Maurice Molenaar op
telefoonnummer (071) 516 5175 of via e-mailadres m.molenaar@leiden.nl.
Hoogachtend,
Bu

en Wethouders van Leiden,

Teammanager Beleid &ftlaatschappel ijke Ontwikkeling

