Beste leden van de commissie Welzijn,
Als eerste bedankt voor de gegunde spreektijd. Mijn naam is Ilja van der Bij,
bestuurslid van Basketballvereniging Forwodians. Samen met de twirlvereniging
Inspiration gebruiken wij Sportzaal De Schans in Voorhout.
De reden van onze komst is de ‘Raadsbrief Onderzoek binnensport
accommodaties Teylingen’ die als ingekomen stuk op uw agenda staat
(ingekomen stukken nr 263). Wij zouden de commissie willen vragen om dit punt
voor een volgende vergadering wel als bespreekpunt op de agenda te zetten en
daarnaast het college te vragen om de oplossingsrichting 5 ‘het vervangen van
sportzaal De Schans voor een breedtesporthal’ wel nader te onderzoeken. Het
besluit van het college om sportzaal de Schans niet te vervangen, laat in onze
ogen een aantal kansen liggen op het gebied van:
- Stimulatie van een actief verenigingsleven in de gemeente Teylingen
- Het wegnemen van een onveilige situatie voor onze basketballers,
bezoekende partijen en publiek
- Het duurzaam oplossen van beperkingen in de sportmogelijkheden van
meerdere sportverenigingen in Teylingen.
Vandaar onze oproep.
Wij zijn blij met de gemene deler tussen alle politieke partijen die ons
vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Teylingen. In de diverse
partijprogramma’s lezen wij dat u een actief verenigingsleven voorstaat, dat
positief bijdraagt aan gemeenschapszin en identiteit van Teylingen. U wilt zorgen
dat mensen die actief willen zijn dat ook kunnen doen. Als gemeente wil u zuinig
zijn op onze vrijwilligers, zodat zij langdurig zich blijven inzetten binnen
Teylingen. Daarnaast zoekt u naar mogelijkheden om deze wensen duurzaam te
realiseren, door slim samen te werken tussen verschillende partijen en
verenigingen.
Sport vervult, volgens u, een positieve rol bij het aanleren van een actieve en
gezonde levensstijl en het leren van normen en waarden. U staat dus voor een
gemeente waar genoeg en kwalitatief goede sportlocaties en accommodaties
beschikbaar zijn. Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich
vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van
verenigingen en initiatieven. Het is voor u vanzelfsprekend dat sporten voor alle
kinderen toegankelijk zijn.
Daarnaast is de gemeente Teylingen een gemeente waar participatie voorop
staat. De gemeente heeft in de aanloop naar voornoemd besluit onderzoek laten
doen naar gebruikersbehoeftes voor de verschillende sportaccommodaties. Ook
Forwodians heeft hier aangegeven wat knelpunten waren en kennisgenomen van
de twee recente rapporten die naar aanleiding van deze inventarisatie zijn
opgesteld (bijlages 3 en 4). Deze rapporten signaleren diverse knelpunten voor
de breedtesport in onze gemeente.

Als basketballvereniging bestaat Forwodians bijna 40 jaar. We zijn trots op de rol
die we in Teylingen spelen, als vereniging met 175 leden met teams waar
kinderen vanaf 5 jaar al terecht kunnen. We nemen onze rol serieus en
organiseren samen met de Combibrug bijvoorbeeld jaarlijks een
schoolbasketballtoernooi, waarbij we de link tussen valide en invalide sporten
verkleinen door het verzorgen van een rolstoel-clinic. Ook hebben we dit jaar een
flinke rol gehad in de organisatie van de Koningsspelen voor alle basisscholen in
onze drie kernen.
Sinds 2015 werken we nauw samen met de Basketballverenigingen MSV
(Noordwijk), Jump (Noordwijkerhout) en Grasshoppers (Katwijk) op het gebied
teamsamenstelling en opleidingen.
Natuurlijk organiseren we ook sociale activiteiten voor onze leden. We zijn een
vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich veilig voelt.
Als vereniging gaan wij in op alle uitnodigen van de gemeente om mee te
denken, zoals voor het onderzoek naar de samenwerking van de gemeente
Teylingen met verenigingen, de twee bijeenkomsten over de
binnensportaccommodaties en het jaarlijks gebruikersoverleg van de STIWA.
Wij hebben problemen met de accommodatie waar we spelen en trainen. De
Schans is te klein. Er is slechts 1 volwaardig basketballveld waardoor we
noodgedwongen met alle teams op de veel te kleine trainingsvelden trainen. Dit
beperkt ons niet alleen in trainingstijden en het aantal teams dat we kunnen
huisvesten, de situatie is eenvoudig niet veilig, omdat er te weinig ruimte
rondom de velden is. Stiwa is bijzonder welwillend geweest en heeft enkele
verbeteringen aan kunnen brengen om de onveiligheid te verkleinen, maar het
risico op ernstige verwondingen blijft groot. Dit is ook onderbouwd in het rapport
van het Mulier instituut (voor u bijlage 4) en het advies van bureau Scherp dat
vorig jaar in opdracht van Stiwa is opgesteld. Naar aanleiding van dit laatste
rapport heeft Stiwa ons in maart 2018 geïnformeerd zich te beraden op extra
voorwaarden en instructies waardoor oefeningen in wedstrijdvorm op de
trainingsvelden voor bepaalde leeftijdscategorieën niet meer zullen zijn
toegestaan.
Om enkele teams toch in de gelegenheid te stellen om op een volwaardig
basketballveld te kunnen trainen wijken we al enkele jaren uit naar de
sporthallen in Noordwijkerhout en Noordwijk. De verwachting is dat er komend
seizoen 8 jeugdteams 1x per week in Noordwijk zullen trainen.
In het rapport van het Mulier instituut lees ik dat ook diverse andere Teylingse
verenigingen structureel uitwijken naar sportaccommodaties in de
buurgemeenten, andere verenigingen kiezen voor minder trainingen dan
eigenlijk gewenst of zelfs voor een ledenstop, waardoor dus niet alle jeugd die
dat wel zou willen kan deelnemen aan sportactiviteiten.
Vorige week dinsdag stuitten wij per toeval op de raadsbrief onderzoek
binnensportaccommodatie, die vandaag als ingekomen stuk bij uw agenda is
toegevoegd. Wij zijn hierdoor onaangenaam verrast en voelen ons niet gehoord.
Het college heeft in afwijking van het advies van 2 deskundige bureaus besloten
om sportzaal de Schans niet te vervangen maar uitsluitend te kijken naar
verbeteringen op het gebied van veiligheid. Dit besluit lijkt voorbereid door een

werkgroep van de gemeente en vertegenwoordigers van VCS en Top, beiden
actief in Sassenheim. De onderbouwing van het besluit hebben wij helaas niet
kunnen vernemen. Het is voor ons dan ook niet duidelijk hoe de gerapporteerde
kwaliteits- en capaciteitstekorten voor de verschillende verenigingen worden
opgelost.
Nogmaals, wij denken dat er uitstekende kansen liggen om belangrijke punten
die door alle partijprogramma’s worden onderschreven beter waar te maken dan
nu het geval lijkt te zijn.
We vragen de commissie daarom nadrukkelijk om binnensportaccommodaties als
bespreekpunt te agenderen voor de volgende commissievergadering, zodat er
een inhoudelijke discussie mogelijk is over:
- Het verder verbeteren van het verenigingsleven van de gemeente
Teylingen
- Het duurzaam oplossen van diverse knelpunten van niet alleen onze
basketballvereniging, maar ook andere verenigingen actief in de
breedtesport
- Verbeterde participatie van deze verenigingen in mooie plannen en goede
resultaten voor onze gemeente.
Ten slotte houden we ons van harte aanbevolen om – samen met andere
mogelijke gebruikers – de raad bij te staan in het vinden van een goede,
realistische mogelijkheid om de Schans te vervangen en een nieuwe stap
voorwaarts te zetten voor onze gemeente.
Dank u wel!

