Sport heeft sinds de coronapandemie onder grote druk
gestaan. Sportclubs werden gesloten, op verenigingen kon
tijdelijk niet meer worden samengekomen en lockdowns
zorgden voor minder mogelijkheden om buiten te bewegen.
Naast dat het heel gezond is om 30 minuten per dag aan
beweging te doen, heeft sport een positieve invloed op de
mentale gezondheid en zorgt het ook voor het in stand
houden van een sociaal netwerk. D66 Den Haag wil met dit
sportoffensief Den Haag weer in beweging brengen!
1. Sporendriehoek wordt Sportdriehoek!
Bij een gezonde stad hoort ook de ruimte om nieuwe sporten te kunnen
beoefenen. Midden tussen de nieuwe woontorens in de stad hebben wij een
geschikte plek om meer sporten mogelijk te maken. Een gymzaal en sporten
met een wat hogere geluidsproductie, zoals padel, zijn zeer geschikt voor deze
locatie.
2. Haagse sportroutes
De buitenruimte in Den Haag moet ingericht worden op bewegen. We creëren
hardlooproutes door verschillende delen van de stad, zoals de CPC-route.
We maken straten veiliger om te kunnen wielrennen of buiten te spelen en we
plaatsen meer sportvoorzieningen als fitnessapparaten en skatebanen in de
wijken.
3. Studenten het sportleven intrekken
Met een studentensportkaart zorgen wij dat studenten met korting lid kunnen
worden van sportclubs of sportverenigingen. Dit zorgt voor ontmoeting tussen
verschillende studenten en geeft een impuls aan nieuwe sporters in de stad.
4. Weg met beweegarmoede
Jong geleerd is oud gedaan. Kinderen leren vroeg het belang van bewegen op
school. Door in Den Haag 3 uur gymles per week als doel te stellen, leren
kinderen dat structureel bewegen hoort bij een gezonde leefstijl.
5. Een nieuw Haags sportakkoord
In 2022 loopt het huidige Haagse sportakkoord af. Om in de toekomst een stad
te blijven van goede top- en breedtesport, is een nieuwe visie op het sporten in
de hele regio nodig. De spreiding van aanbod en toegankelijkheid van
(top)sport moet hierin terugkomen.

6. Surfstad van Nederland
In de haven van Scheveningen ligt het topzeilcentrum van Nederland. Naast
zeilers zijn er ook veel surfers in de stad. Wij ondersteunen de surfers om ook
een toponderkomen te krijgen. Deze locatie wordt dé plek om samen te komen
en van de Haagse kust een topsurflocatie te maken.
7. Maak sporten toegankelijker
Verenigingen willen we stimuleren om sport toegankelijker te maken. In overleg
met de sportverenigingen en -clubs wordt besproken hoe we ze kunnen helpen
dit te realiseren.
8. Ouderen in beweging
Door de openbare ruimte in te richten met sportactiviteiten voor ouderen, zoals
jeu de boulesbanen, vergroten we de kans op sociale interactie tussen
ouderen.
9. Breng sport de wijk in
Beweegcoaches gaan nog meer met verenigingen samenwerken. Een nieuwe
sportclub of vereniging starten kan soms lastig zijn. Daarom bieden we
vereniging de mogelijkheid om op pleinen en sportparken lessen aan te bieden
in wijken waar een minder divers sportaanbod is.

