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Aan de vooravond van de nieuwe gemeenteraadverkiezingen voor Rijswijk, brengen we u als
volksvertegenwoordiger graag de Nota Sport en Bewegen onder de aandacht. De Gemeente Rijswijk
is de enige gemeente in Nederland die een Sportnota opgesteld door vertegenwoordigers vanuit de
eigen Sportverenigingen onderdeel heeft laten zijn van het huidige college akkoord. En deze zelfde
vertegenwoordigers zijn nu opgegaan in de Sportraad Rijswijk. Met sinds 2020 ook een
Jeugdsportraad. Als Sportraad Rijswijk vinden we het van groot belang om de jeugd een stem te geven
in het Sport en Beweeg klimaat van Rijswijk. Al is het maar omdat investeringen in Sport en Bewegen
vaak voor langere tijd het klimaat bepalen. Met deze Sportraad aangevuld met een Jeugdsportraad
verkeert Rijswijk in een unieke situatie waarbij Gemeente, het college en de wethouder Sport specifiek
en niet in de laatste plaats de raad voorzien is van een onafhankelijk adviesorgaan. Dat deze
samenwerking zijn werk doet, heeft de afgelopen periode getoond waarbij met inzet van al deze
betrokkenen grote stappen zijn gemaakt in het sport- en beweegklimaat van Rijswijk.
De nota Sport en Bewegen heeft een looptijd van 2016 tot 2030. De begroting van Rijswijk voor
2021-2025 bevat expliciet een verwijzing naar deze nota voor de volgende collegeperiode:
Speerpunten in de nota zijn:
•
•
•

Rijswijk nodigt uit voor Sport en Bewegen, voor iedereen
De Rijswijkse Sportinfrastructuur is sterk, open en toegankelijk
Als impuls voor de breedtesport maken we gebruik van de topsport(beleving)

Deze speerpunten worden door de Sportraad Rijswijk gehanteerd voor de gesprekken en
adviezen de komende collegeperiode.

De begroting van 2021-2025 heeft een stip op de horizon naar 2025 voor het nieuw te vormen college
en verwijst expliciet naar de nota Sport en Bewegen. En bij de te maken invullingen wordt voor langere
tijd het Sport en Beweegklimaat bepaald. We zullen dus de keuzes met elkaar moeten maken. Om in
te blijven zetten op een Rijswijkse gemeente waar iedereen sport en beweegt, in groepsverband, bij
een vereniging of zelfstandig op een van de beweeglocaties die Rijswijk rijk is. Nog niet elke burger
beweegt genoeg of sport met regelmaat. De recente pandemie heeft laten zien hoe belangrijk onze
gezondheid is, om corona te weren en er in ieder geval beter tegen gewapend te zijn. Van belang is
dan ook dat wanneer u deel uitmaakt van het nieuwe college of in de raad het nieuwe college scherp
houdt, de Sportnota Sport en Bewegen het fundament is waarop de dialoog wordt gevoerd en de
keuzes worden gemaakt.
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De Sportraad Rijswijk zal ook de komende jaren betrokken partijen voorzien van gevraagd en
ongevraagd advies. Door bijvoorbeeld de dialoog op het jaarlijks sportcongres. Of daar waar nodig de
ambtenaren op te zoeken en met elkaar te bespreken wat goed is voor het Sport en Beweeg klimaat
van Rijswijk. En door in contact te blijven met de achterban of de vrijwillige en professionele partners
van Sport en Bewegen. Het Rijswijkse Sportakkoord en het Preventieakkoord, waarbij de Sportraad
deelneemt in het kernteam, is daar ook een goede aanleiding toe.
Er valt nog genoeg te doen. De Altis staat nu klaar met haar bewoners. Sportpark Elsenburg laat de
contouren zien van een prachtig Sportcomplex. Maar hoe ziet u de ontwikkelingen op het Prinses
Irenepark? Bepaalt een ondernemer welke Sport en Beweeg activiteiten worden uitgevoerd? Of houd
u samen met de betrokken partijen de regie. En hoe ziet u de toekomst van de aanwezige
accommodaties? Er is veel verschil tussen de staat van onderhoud binnen Rijswijk. Het is niet voor
niets dat de Spartaan recentelijk afscheid heeft genomen van haar accommodatie? En past de
multifunctionele ruimte op Hoekpolder nog bij de moderne verenigingen die daar elke dag keihard aan
het werk zijn? Wordt er ingezet op uitbreiding van Hoekpolder voor voetbal, of wordt er juist ingezet
op het gebruik van andere voetbalvelden in Rijswijk waar sprake is van onder bespeling? Is het nog van
deze tijd dat verenigingen zelf het onderhoud moeten doen van hun accommodatie, terwijl onder de
invloed van duurzaamheid en bijvoorbeeld de energie transitie, verenigingen eigenlijk niet meer in
staat zijn om zelfstandig de bijbehorende keuzes te maken. Is dit niet een taak die bij professionele
organisaties hoort te liggen, net zoals het onderhoud van het veld. En welke visie heeft u voor de
locaties in de Nieuwbouwwijken Rijswijk Buiten en Pasgeld? Het is in het belang van Sport en Bewegen
in Rijswijk dat daar faciliteiten verder worden ontwikkeld.
En een zeer belangrijk onderwerp. Hoe inclusief zijn de verenigingen en de sportactiviteiten? Blijft het
bij een prachtige dag 1 keer per jaar of kunnen we ervoor zorgen dat inclusief sporten en bewegen
onderdeel is van het fundament van het Rijswijkse Sport en Beweeg klimaat. Kunnen we zorgen dat er
meer aandacht is voor inclusie onafhankelijk van afkomst, beperking of geaardheid? Er is al heel wat
aanbod, maar zijn de potentiële sporters bekend met dit aanbod? En op welke wijze kunnen de dit
aanbod uitbreiden door bijvoorbeeld met de professionele inzet vanuit Sportief Besteed actief de
verenigingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze activiteiten.
En welke professionaliseringslag moeten de vereniging gaan maken, onder invloed van de Sportwet,
geadviseerd door de Nederlandse Sportraad. Betekent dit bijvoorbeeld een veel sterkere bestuurlijke
samenwerking tussen verenigingen onderling, maar ook met de professionals en de gemeente. En op
welke wijze zal de inzet van vrijwilligers aangevuld moeten worden met de inzet van professionele
ondersteuners op gebied van Sport en Welzijn.
Ons advies is om ook voor de komende collegeperiode nadrukkelijk de Sportnota te verbinden met het
college akkoord zoals nu ook in de begroting is opgenomen. Waarbij onze belofte aan u is dat de
Sportraad Rijswijk met de Jeugd Sportraad beschikbaar zullen zijn in woord en daad om invulling te
geven aan het Sport- en Beweeg klimaat van de Gemeente Rijswijk.
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