
Sport en spel  

 

Sporten is leuk en gezond en kan mensen met elkaar verbinden. Sport brengt diverse groepen 

samen die elkaar anders niet zouden ontmoeten. De SP vindt dan ook dat iedereen de 

mogelijkheid moet krijgen om te sporten: jong en oud, mensen die wat meer of wat minder 

te besteden hebben. De SP let er op dat er op sportgebied in Leiden voor iedereen 

mogelijkheden zijn. Of het nou schaatsen, zwemmen, voetbal, boksen of ballet is: het moet 

voor iedereen toegankelijk zijn. Hier horen goede accommodaties bij, maar sporten moet ook 

betaalbaar zijn. Sportclubs hebben daarnaast een belangrijke maatschappelijke functie in de 

wijken. De SP is dan ook een groot voorstander van initiatieven vanuit de verenigingen die 

zorgen voor goede verbinding in de wijk. Sport is van iedereen en voor iedereen. 

 

Breedtesport 

 

De SP vindt breedtesport belangrijker dan topsport. Daarom willen wij vooral investeren in 

projecten, initiatieven en beleid die ervoor zorgen dat meer mensen kunnen sporten in 

kwalitatief betere voorzieningen. De SP wil geen megahallen voor de topsport als er ook nog 

veel te winnen valt in de breedtesport voor de gewone sporters. We willen vooral dat 

sporten betaalbaar blijft voor iedereen en dat gewone mensen die willen sporten niet buiten 

de boot vallen. Wij willen hier dan ook geld voor vrijmaken. Zo vinden wij het belangrijk dat 

zowel het nieuwe zwembad De Vliet, de renovatie van de sporthal op de Boshuizerlaan en 

de nieuwe ijshal worden gerealiseerd. Tot nu toe hebben we er als SP voor kunnen zorgen 

dat alledrie de voorzieningen er zullen komen.  

 

Om ook de ouderen betrokken te houden bij de sport zijn investeringen nodig, niet alleen in 

voorzieningen, maar ook in ondersteuning. Zo zou het goed zijn als de gemeente een cursus 

veilig leren vallen voor ouderen zou kunnen aanbieden.  

 

Sporten via de universiteit 

 

Voor studenten is het belangrijk dat er tegen een studentikoos tarief mogelijkheden om te 

sporten worden aangeboden via de universiteit. Zeker sinds de afschaffing van de 

studiefinanciering hebben studenten steeds minder geld te besteden. De SP is van mening 

dat naast de studie ook de toegang tot betaalbare sport een belangrijk onderdeel is van het 

studentenleven. Wij zullen er dan ook op blijven aandringen dat de gemeente blijft 

samenwerken met de universiteit om de sport betaalbaar te houden.  



  

Gebruikmaken van de beschikbare ruimte 

 

Leiden is een drukke en volle stad waar niet veel ruimte is voor enorme sportcomplexen. De 

SP is daarom een groot voorstander van ideeën waarbij slim gebruik wordt gemaakt van de 

beschikbare ruimte. Wij staan medegebruik van faciliteiten voor, waarbij ook de buurt 

buiten de sporttijden van de verenigingen gebruik van kan maken. Ook is een goede 

samenwerking tussen scholen en verenigingen in het gebruik van de velden van belang. Tot 

slot vinden wij dat er een betere verdeling tussen wedstrijden op zaterdag en zondag moet 

komen en dat er faciliteiten voor ongeorganiseerde sport worden toegevoegd aan 

bestaande sportlocaties.  

 

Groene en duurzame sport 

 

Bij sport hoort wat de SP betreft ook duurzaamheid. Wij zien graag dat er slimme 

oplossingen worden gebruikt om het energieverbruik te verkleinen. Een voorbeeld hiervan is 

een gezamenlijk complex voor de ijshal en het zwembad De Vliet, waarbij de restwarmte van 

de één gebruikt kan worden als verwarming door de ander. Ook zien wij liever dat er 

natuurlijk gras dan kunstgras gebruikt wordt bij de aanleg van nieuwe velden. Natuurlijk gras 

is goed voor het milieu en de biodiversiteit in de stad en is kwalitatief ook beter. 

 

Compenseren van verenigingen voor medegebruik 

 

Wij vinden het goed dat verenigingen hun faciliteiten beschikbaar stellen voor medegebruik. 

Het is de afgelopen jaren helaas voorgekomen dat medegebruikers van de faciliteiten 

vernielingen hebben aangericht. Het is belangrijk om hier streng tegen op te treden en 

ervoor te zorgen dat de verenigingen niet de dupe worden van de beschikbaarstelling van 

hun faciliteiten aan anderen. De SP is daarom een groot voorstander van het compenseren 

van de kosten van deze vernielingen aan de verenigingen. Beschikbaarheid voor 

medegebruik vanuit de verenigingen moet namelijk worden beloond, niet bestraft.  

 

 



 

Kortom, de SP wil: 

• diverse en betaalbare sport voor iedereen 

• investeren in de breedtesport, de verenigingen en hun vrijwilligers  

• een breed aangeboden  cursus leren vallen voor ouderen 

• sporten voor studenten op een betaalbaar niveau houden 

• goed gebruik maken van de beschikbare ruimte door o.a. medegebruik en variërende 

wedstrijddagen 

• duurzame sportfaciliteiten en natuurlijke grasvelden boven kunstgrasvelden 

• verenigingen compenseren voor vernielingen als gevolg van medegebruik 

• valtraining voor ouderen 

 


