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Samenvatting ‘Sporten in Hillegom’ 

 

Hillegomers hebben de afgelopen vier jaar veel gerealiseerd op sportgebied. De 

komende periode wordt ingezet op verstevigen van datgene dat is gedaan en 

voortzetten van de succesvolle activiteiten. 

 

De gemeente treedt op als regisseur, of om in sporttermen te blijven, coach. De 

gemeente faciliteert en ondersteunt, maar speelt zelf geen wedstrijden.  

 

Sportaanbieders in Hillegom krijgen de ruimte om initiatieven te ontwikkelen en uit te 

voeren. De gemeente kan hierbij een rol spelen door verbindingen te leggen met andere 

initiatieven, door subsidieverstrekking of vergunningverlening.  

 

De doelen van de gemeente op het gebied van sportstimulering zijn opgenomen in de 

nota ‘Gezonder in Hillegom’. De gemeente wil een gezondere bevolking krijgen door 

sporten en bewegen te stimuleren. Er wordt ingezet op vijf doelgroepen: kinderen, 

jongeren, kwetsbare ouderen, allochtonen en mensen met een lage sociaaleconomische 

status.  

 

Het sportlandschap in Hillegom is in de laatste vier jaar veranderd. Sportverenigingen 

zijn opgeheven of samengegaan. Landelijke ontwikkelingen raken Hillegom, minder 

mensen worden lid van sportverenigingen en mensen besteden minder tijd aan 

vrijwilligerswerk. Over de gevolgen hiervan en hoe deze veranderingen opgevangen 

kunnen worden, wil de gemeente in gesprek gaan met de sportverenigingen en stichting 

Welzijn Hillegom.  

 

In 2013 worden de nieuwe sportaccommodaties op het Fioretti en Zanderij in gebruik 

genomen. Op het gebied van sportaccommodaties heeft het college de komende 

periode geen nieuwe beleidsambities. De gemeente volgt de ontwikkelingen in het 

gebruik van de accommodaties. Initiatieven vanuit verenigingen tot verdere 

samenwerking worden, waar nodig, ondersteund. 

  

De gemeente heeft wel ambities voor ongeorganiseerd sporten op trapveldjes en 

speelterreinen. Wij willen de komende jaren een aantal nieuwe locaties realiseren waar 

gesport kan worden.
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Evaluatie sportvisie ‘Niemand Buitenspel’ 2009-2012 

 

Cijfers 

De GGD houdt elke vier jaar een gezondheidspeiling onder de inwoners van Hillegom en 

andere gemeenten. De informatie uit deze peiling wordt meegenomen bij het schrijven 

van nieuwe beleidsnota’s. Door verschillende oorzaken op rijksniveau loopt de planning 

van de GGD niet langer gelijk met de gemeente. In oktober 2012 is een 

gezondheidspeiling gehouden en in de loop van 2013 worden de gegevens 

gepubliceerd. De informatie van de GGD kan niet meegenomen worden in de evaluatie 

van de Sportvisie ‘Niemand Buitenspel!’.  

 

Pijler 1 Sportstimulering 

Doelstelling: Bevorderen dat zoveel mogelijk mensen in Hillegom gaan of blijven 

sporten. 

 

Doelgroep Beoogde resultaten Uitvoering & Resultaat 

Kinderen  

(4-12 jaar) 

Minimaal handhaven van 

het huidig percentage 

(70%) dat lid is van een 

sportvereniging in 2012. 

 

[De cijfers van 2012 zijn 

nog niet bekend, zie 

boven] 

Nationale Sportweek georganiseerd in 2011 

en 2012 waar kinderen kennis konden 

maken met sportverenigingen. 

 

Sportclinics in 2009, 2010, 2011 en 2012 

op de basisscholen. Sportaanbieders lieten 

kinderen door sporten kennis maken met 

hun sport én hun vereniging. 

 

Basisscholen hebben vakdocenten 

lichamelijke opvoeding aangesteld, zodat 

kinderen kwalitatief beter 

bewegingsonderwijs krijgen.  

 

Het succesvolle ‘Sporten op Straat’ heeft 

kinderen in de leeftijd 9 tot 14 jaar aan het 

sporten gekregen. Voetbal is de meest 

populaire sport. De begeleiders, jongeren 

uit Hillegom, zijn bezig ander sportaanbod 

te creëren. 
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Burgerpanel, februari 2011: 

98,3% van de respondenten met kinderen 

vindt het belangrijk dat er in de buurt 

gesport kan worden. 

Jongeren 

(13-18 jaar) 

In de leeftijdsgroep 13 tot 

en met 18 jaar stijgt het 

percentage dat voldoet 

aan de beweegnorm van 

18% naar 25% in 2012. 

 

[De cijfers van 2012 zijn 

nog niet bekend, zie 

boven] 

Het succesvolle ‘Sporten op Straat’ is gericht 

op kinderen en jongeren in de leeftijd 9 tot 

14 jaar.  

 

Burgerpanel, februari 2011: 

56,7% van de buitenspelers maakt gebruik 

van trapveldjes/speelplaatsen. Deze groep 

zou groter zijn als er activiteiten 

georganiseerd worden op deze speelveldjes.  

Ouders In 2012 loopt er bij 

tenminste één 

sportaanbieder een 

project waarin ouders op 

hetzelfde tijdstip als hun 

kinderen kunnen sporten. 

SV Hillegom heeft een mamateam opgericht, 

voor moeders die hun kinderen naar het 

voetbal brachten en zelf (weer) wilden 

beginnen. 

 

Ouders die willen sporten, kunnen gebruik 

maken van de kinderopvang bij 

verschillende commerciële 

sportorganisaties.  

Allochtonen In 2012 lopen er bij 

tenminste twee 

sportaanbieders projecten 

waarin de sportdeelname 

van vrouwen wordt 

bevorderd. 

Fit4lady heeft sportaanbod dat alleen 

gericht is op vrouwen. 

 

De gemeente organiseert het allochtone 

dames sportuur. 

 

 Een project waarin het 

binden van jongeren 

centraal staat. 

‘Sporten op Straat’ draagt bij aan het 

stimuleren en motiveren van jongeren om te 

gaan sporten. 
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Mensen met 

een 

handicap 

In 2012 zijn er minimaal 

drie nieuwe 

sportmogelijkheden voor 

mensen met een 

handicap. 

Inventarisatie onder de sportaanbieders gaf 

het volgende overzicht: 

 

SV Hillegom heeft een team dat bestaat uit 

mensen met een beperking, een zogenaamd 

G-team. 

 

Hillegomse Tennisclub heeft de faciliteiten 

voor rolstoeltennis, maar biedt geen 

trainingen. 

 

Sporting SDO, tafeltennis heeft nog geen 

faciliteiten, maar de sport biedt wel 

mogelijkheden voor gehandicapten. 

Sporting SDO wil het aanbod voor G-sport 

de komende periode uitbreiden. 

 

Bij de manege en RVH Rijvereniging 

Hillegom geeft De Zevensprong paardrijles 

aan verstandelijk en/of meervoudig 

gehandicapten. 

 

Bij Atletiekvereniging De Spartaan in Lisse 

traint iedereen mee in het reguliere aanbod.  

 

Bij Aarts Sport Hillegom en Sportplaza 

kunnen mensen met een beperking sporten. 

Beide organisaties geven aan dat de 

toegankelijkheid nog te wensen overlaat.  

 

Zwembad de Vosse heeft de faciliteiten om 

mensen met beperkingen te laten 

zwemmen. 
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In de regio zijn meerdere G-voetbalteams 

en een G-team voor korfbal. 

 

Senioren 

(55+) 

75% van de aangeschreven 

doelgroep neemt deel aan 

de fittest. 

 

 

De doelgroep voor de fittest zijn de 

inactieve senioren. 

Uit de cijfers van de GGD blijkt dat in 2008 

32% van de 65plussers onvoldoende 

lichaamsbeweging had. In de groep 19 tot 

64 jaar bewoog 52% onvoldoende. 

 

In 2008 waren 3.269 mensen 65 jaar of 

ouder. 1.046 mensen (32%) bewoog 

onvoldoende, 2.222 mensen (68%) 

voldoende. 

 

Voor de fittest zijn niet alleen de 1.046 

inactieve senioren aangeschreven, iedereen 

die ouder is dan 55 is uitgenodigd voor de 

fittest.  

 

In 2009 is de eerste groep uitgenodigd. 

5,3% schreef zich in voor de fittest.  

In 2012 schreef 4,9% zich in voor de fittest. 

 Het percentage dat 

voldoet aan de dagelijkse 

beweegnorm stijgt in 

2012 naar 66%. 

De cijfers van 2012 zijn nog niet bekend, 

zie boven. 

 50% van de 55plussers is 

in 2012 lid van een 

sportclub. 

Hier is geen informatie over beschikbaar. 
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Pijler 2 Verenigingen 

Doelstelling: In stand houden van een gezonde verenigingsinfrastructuur 

 

Acties gericht op Beoogde resultaten Uitvoering & resultaten 

Kennisdeling Verenigingen staan voor een 

aantal uitdagingen, zoals het 

vinden, binden en scholen van 

vrijwilligers. Bijeenkomsten 

moeten een podium zijn waar 

‘best practices’ aan bod komen 

en verenigingen van elkaar 

kunnen leren. 

In 2012 heeft de gemeente een 

bijeenkomst georganiseerd voor 

alle sportaanbieders in 

Hillegom.  

Ondersteuning 

door Stichting 

Welzijn Hillegom 

Vraag om ondersteuning van 

sportverenigingen en aanbod 

van Stichting Welzijn Hillegom 

beter op elkaar afgestemd. 

We hebben onderzoek gedaan 

naar de tevredenheid van de 

sportverenigingen. De 

sportverenigingen bleken niet 

of weinig gebruik te maken van 

de diensten van Stichting 

Welzijn Hillegom.  

De redenen daarvoor zijn niet 

duidelijk. 

Sportverenigingen die gelieerd 

zijn aan grote sportbonden 

leggen daar hun 

ondersteuningsvragen neer. 

Extra 

ondersteuning bij 

specifieke 

activiteiten 

Sportverenigingen zijn blijvend 

in staat hun belangrijke 

bijdrage aan de sociale 

kwaliteit van de samenleving te 

bieden. 

De bijdrage aan de sociale 

kwaliteit is moeilijk tot niet te 

meten. 

 

Het doel was om verenigingen 

vanuit de stimuleringssubsidie 

extra ondersteuning te geven 

voor het trainen van 

vrijwilligers, ledenwerving of 

ledenbinding. De verenigingen 

zijn er niet in geslaagd om 
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aanvragen in te dienen die 

voldeden aan de gestelde 

doelen. 

Zoeken van 

vrijwilligers 

Verenigingen hebben in 2012 

minimaal evenveel vrijwilligers 

als in 2008. 

Hier is geen informatie over 

beschikbaar. 

 

In 2009 en 2011 heeft de 

gemeente de Seniorenmarkt 

georganiseerd waarvoor alle 62 

tot 64 jarigen werden 

uitgenodigd. Het doel was hen 

te informeren over de 

mogelijkheden voor 

vrijwilligerswerk. De opkomst in 

2011 was erg laag en is 

besloten om de Seniorenmarkt 

niet voort te zetten. 

  

Burgerpanel, februari 2011: 

18,2% van de mensen die bij 

een sportvereniging sporten, 

doen hier vrijwilligerswerk. 

34,4% is bereid om zich als 

vrijwilliger in te zetten voor een 

vereniging. 

Ondersteuning 

bedrijfsvoering 

Inzicht in sterke en zwakke 

punten vereniging. 

Het onderzoek uitgevoerd door 

Sportservice Zuid-Holland om 

beter inzicht te krijgen in de 

sterke en zwakke punten heeft 

te weinig reacties opgeleverd. 

 

Gemeente heeft een algemeen 

beeld van de sportaanbieders in 

Hillegom. 
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In de vorige beleidsperiode 

onderhield de uitvoerend 

beleidsmedewerker sport 

intensieve contacten met het 

sportnetwerk.  

 

De sportaanbieders weten de 

gemeente te vinden als zij  

vragen hebben. 

Website Sport en bewegen is 

herkenbaar op de website. 

Op de website van de gemeente 

staat onder Inwoners de kop 

Sport en Recreatie.  

 

Burgerpanel, februari 2011: 

De informatie die gegeven 

wordt op onze website wordt 

net beter dan gemiddeld 

beoordeeld. 
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Pijler 3 Sportaccommodaties 

Doelstellingen: 

1. Voldoende accommodaties 

2. Goed onderhouden accommodaties die goed bereikbaar en toegankelijk zijn 

3. Heldere afspraken over het beheer en onderhoud van de accommodaties, zodat 

voor alle partijen duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. 

Acties gericht op Beoogde resultaten Uitvoering & resultaten 

Vergroten 

trainingscapaciteit 

binnensport 

Een nieuwe sportzaal in 

Hillegom waar verenigingen 

gebruik van kunnen maken. 

In 2013 is het Fioretti College 

opgeleverd met verschillende 

accommodaties voor 

binnensport. 

Oplossen 

knelpunten 

capaciteit en 

onzekerheid locatie 

voetbalverenigingen 

(Mogelijk) één gefuseerde 

voetbalclub op een geschikte 

accommodatie. 

VV Sizo heeft besloten zichzelf 

na het seizoen 2012/2013 op 

te heffen. 

 

Vanaf het seizoen 2012/2013 

komen SC Concordia en VV 

Hillegom uit onder de naam SV 

Hillegom. 

 

SV Hillegom speelt op sportpark 

Zanderij en heeft een nieuw 

clubhuis en kunstgrasvelden. 

Om het voetbalveld komt een 

geasfalteerde hardloopbaan. 

Afhankelijk van de uitkomst van 

de discussie in de 

gemeenteraad krijgt deze 

hardloopbaan een ovale vorm 

en wordt deze bruikbaar als 

skeelerbaan.   

 Inzicht in de meest efficiënte 

beheersvorm van de 

sportvelden. 

Het beheer en onderhoud van 

de voetbal- en handbalvelden 

op sportpark Zanderij is 

ondergebracht bij Stichting 

Zanderij. 
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Een sportieve 

openbare ruimte. 

Een wandel (hardloop) route en 

fietsroute in Hillegom uitgezet 

voor 2012. 

De wandel- en fietsroute is in 

ontwikkeling. 

 Inzicht in de mogelijkheden 

om een Krajicek playground 

neer te leggen. 

Hillegom kwam bij de Krajicek 

en Cruijff foundations niet in 

aanmerking voor de plaatsing 

van een playground. 

 Voortzetting uitvoering 

speelruimtebeleidsplan. 

In 2010 is het speelruimteplan 

geëvalueerd. 

Uit de evaluatie bleek dat het 

speelruimtebeleid ingebed is bij 

nieuwe ontwikkelingen. 

 

In 2010 was 5% van de 

openbare ruimte geschikt voor 

spelen.  

 Aanleggen trapveldje in de 

Vossepolder. 

Nog niet aangelegd, de locatie 

was niet beschikbaar in de 

beleidsperiode.  

 

De trapveldjes Avenbeeck en 

Julianastraat zijn ontmanteld. 

Alternatieven daarvoor worden 

in 2013 aangelegd in het 

Beltpark en op de speelweide bij 

het zwembad. Bij de Vosse 

komt een multifunctioneel 

sportveld waar diverse 

buitensporten kunnen worden 

uitgeoefend. 
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Uitvoeringsplan Sportvisie 

 

Hieronder staan de acties die de gemeente van plan was te ondernemen voor de 

uitvoering van de Sportvisie.  

 

Bij een aantal actiepunten zijn geen acties ondernomen, dat betekent echter niet dat 

deze actiepunten niet bereikt zijn. Het veld heeft deze actiepunten zelf opgepakt. 

Pijler 1 Sportstimulering 

Actiepunten Acties 

Kinderen  

Structurele regeling sportkennismaking voor 

leerlingen basisscholen en Fioretti college  

Uitgevoerd 

(Sportclinics)  

Vakleerkracht Uitgevoerd 

(Regeling Vakdocenten) 

Combinatiefuncties (Buurtsportcoach) Deels uitgevoerd 

(Kwartiermaker onderzoek) 

Jongeren  

Sport op straat Uitgevoerd 

Onderzoek E-fitness Uitgevoerd 

(bleek niet haalbaar te zijn) 

Sporten kinderen minder draagkrachtige ouders Uitgevoerd 

(Regeling Sportieve en sociaal 

culturele activiteiten) 

Ouders  

Stimuleer betrokkenheid ouders bij vereniging 

(Ondersteuning van sportaanbieders die projecten 

opstarten waarin de sportdeelname van ouders 

centraal staat) 

Niet uitgevoerd 

(Sportverenigingen en –

aanbieders hebben zelf 

activiteiten uitgevoerd) 

Allochtonen  

Sport en bewegen allochtonen 

(Ondersteuning van sportaanbieders die projecten 

opstarten waarin de sportdeelname van allochtone 

vrouwen centraal staat en het binden van allochtone 

jongeren aan de club) 

Deels uitgevoerd 

(Allochtonen dames sportuur en 

Sporten op Straat) 
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Mensen met een handicap  

Sport en bewegen mensen met een handicap 

(Ondersteuning van sportaanbieders die projecten 

opstarten waarin de sportdeelname van mensen met 

een handicap centraal staat) 

Deels uitgevoerd 

(onderzoek gedaan naar het 

aanbod in Hillegom voor mensen 

met een beperking)  

Senioren (55+)  

Sport en bewegen 55+ GALM project (Fifty Fit) Uitgevoerd 

(Fifty Fit)  

Pijler 2: Sportverenigingen 

Helpen met zoeken vrijwilligers 

(Vind en bind acties samen met verenigingen) 

Deels uitgevoerd 

(Seniorenmarkt) 

Extra ondersteuning bij specifieke activiteiten 

(Activiteiten te ondersteunen gericht op het trainen 

van vrijwilligers, ledenwerving en/of ledenbinding) 

Niet uitgevoerd 

Onderzoek deelname verenigingsondersteuning 

Stichting Welzijn Hillegom 

Uitgevoerd 

Thema avond sportaanbieders en gemeente Uitgevoerd 

Behoefte onderzoek screening Sportservice Zuid-

Holland 

Deels uitgevoerd 

(Te weinig respons om iets met 

de informatie te doen) 

Screening sportservice Zuid-Holland Uitgevoerd 

(Echter te weinig respons om iets 

met de informatie te doen) 

Website Uitgevoerd 

Pijler 3: Sportaccommodaties 

Sporthal Fioretti Uitgevoerd 

Beheer Fioretti hal Uitgevoerd 

Apart traject voetbalverenigingen Uitgevoerd 

Ongeorganiseerde sport Deels uitgevoerd 

(komende beleidsperiode verder) 
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Sporten in Hillegom 

 

De nota ‘Sporten in Hillegom’ houdt de drie pijlers uit de Sportvisie ‘Niemand 

Buitenspel!’ aan: sportstimulering, sportverenigingen en sportaccommodaties.  

Dinsdag 12 februari 2013 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de Sportvisie onder 

de sportaanbieders in Hillegom. De aanwezigen werd gevraagd om op te schrijven waar 

zij aan dachten bij sporten in Hillegom. Hun bijdragen zijn door de nota heen 

opgenomen.   

Pijler 1: Sportstimulering 

Geïntegreerde sport en gezondheid 

beleidsnota 

In de landelijke en regionale 

gezondheidsnota’s zijn sporten en 

bewegen tot speerpunten benoemd om de 

gezondheid van mensen te verbeteren. 

Hillegom heeft de speerpunten en ambities 

overgenomen en een geïntegreerde 

gezondheid en sportstimulering 

beleidsnota geschreven, ‘Gezonder in 

Hillegom’.  

De gemeenteraad heeft met de behandeling 

van de Kadernota 2013 een amendement 

aangenomen dat er een aparte beleidsnota 

voor sport opgesteld wordt. De nota ‘Sporten in Hillegom’ is daarvan het resultaat. Voor 

het college vormen de nota’s ‘Gezonder in Hillegom’ en ‘Sporten in Hillegom’ een 

geheel. In beide nota’s staat centraal dat Hillegommers de mogelijkheid moeten krijgen 

om te sporten en te bewegen. 
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Ambities ‘Gezonder in Hillegom’ 2013-2016 

De beleidsnota ‘Gezonder in Hillegom’ richt zich op het stimuleren van sporten en 

bewegen om een betere gezondheid te krijgen. Een betere gezondheid hangt af van 

meer factoren: gezond en voedzaam eten, voldoende rust en een gezonde omgeving. 

Het lokale gezondheidsbeleid richt zich niet op al deze factoren. De nota richt zich op 

datgene wat de gemeente kan beïnvloeden, het stimuleren van bewegen en sporten. 

De ambities voor deze beleidsnota hebben betrekking op regelmatig sporten, voldoen 

aan de beweegnorm en vermindering van overgewicht. Vanuit de gedachte dat mensen 

die meer bewegen, meer calorieën verbranden en gewicht verliezen. 

Speerpunten 

De gemeente heeft de volgende speerpunten benoemd: 

 Depressie 

 Bewegen 

 Overgewicht 

 Roken 

 Schadelijk alcoholgebruik 

Doelgroepen en doelen 

1. Kinderen (tot 12 jaar) 

Kinderen in aanraking laten komen met 

(georganiseerde) sporten. 

Kinderen kunnen veilig spelen en bewegen in 

de omgeving. 

2. Jongeren (vanaf 12 jaar tot 23 jaar) 

Jongeren motiveren om lid te blijven van een 

sportvereniging. 

Jongeren mogelijkheden bieden om buiten 

(ongeorganiseerd)  te sporten. 

Uitvoeren van het alcoholmatigingsbeleid. 
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3. Kwetsbare ouderen  

Kwetsbare ouderen laten bewegen in de directe omgeving. 

Kwetsbare ouderen bekend maken met het beweeg- en sportaanbod in de gemeente. 

Kwetsbare ouderen kunnen sporten bij reguliere verenigingen of organisaties. 

4. Allochtonen 

Mensen stimuleren om te gaan sporten of bewegen. In georganiseerd verband bij een 

sportvereniging of sportschool of ongeorganiseerd, bijvoorbeeld via Sporten op Straat of 

activiteiten van de Buurtsportcoach. 

Voorlichting geven aan ouders over het belang van sporten voor kinderen en jongeren. 

5. Mensen met een lage sociaaleconomische status 

Laagdrempelige en toegankelijke beweegmogelijkheden organiseren in de gemeente. 

Effectieve interventies om de doelgroep meer te laten bewegen. 

Uitvoering 

De realisatie van de doelen gebeurt in 

samenwerking met sportaanbieders 

(sportverenigingen, commerciële 

sportaanbieders), zorgaanbieders en 

andere betrokkenen. Hillegom is een 

regiegemeente, dat betekent dat de 

uitvoering waar mogelijk wordt 

uitbesteedt aan andere partijen of in 

samenwerking met omliggende 

gemeente wordt opgepakt, waarbij de 

gemeente verantwoordelijk blijft voor het 

eindresultaat. 
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Pijler 2: Sportverenigingen 

Sportaanbieders 

In Hillegom zijn 20 sportverenigingen actief, waarvan er 9 waarderingssubsidie en 1 een 

jaarlijkse subsidie ontvangen: 

- SV Hillegom 

- V.V. Sizo (heft zichzelf op na seizoen 2012/2013) 

- Sporting SDO: 

- SDO Korfbal 

- SDO Tafeltennis 

- Atletiek (SIB Loopcollectief) 

- Basketbalvereniging Hillegom ‘85 

- Hillegomse Tennisclub 

- Badmintonclub Hillegom 

- De Vossemeppers 

- Balletschool Martha de Rijk 

- Sportfondsen Hillegom BV (Sportcentrum De Vosse) 

- Gymnastiekvereniging Jahn 

- Turnvereniging Olympia ‘85 

- Rijvereniging Hillegom 

- Jeu de Boules Hillegom 

- Senioren Biljartclub Hillegom  

- Bridge-club Bel-Air 

- Hillegomse bridgeclub 

- Schaakvereniging De Uil 

 

Er zijn 8 commerciële sportorganisaties: 

- Aarts Sport Hillegom 

- Fit4Lady 

- Sportplaza 

- For Fun Sport 

- Dansdesign 

- Squash Hillegom 

- Skicentrum Hillegom 
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- Manege Hillegom 

- Duikcentrum The Wave 

Al deze organisaties hebben als doelen om meer mensen te laten sporten en om 

sporters vaker te laten sporten. De gemeente steunt deze doelen en biedt alle 

sportaanbieders de ruimte om, in lijn met de nota ‘Gezonder in Hillegom’, nieuwe 

sportieve activiteiten en initiatieven te ontwikkelen. 

Verenigingsondersteuning 

Sportverenigingen hebben de uitdaging dat 

hun personeel bestaat uit vrijwilligers. De 

afgelopen jaren bleek het steeds lastiger 

om mensen actief te betrekken bij de 

vereniging. Dit is geen unieke situatie voor 

Hillegom, in heel Nederland zetten vooral 

vijftigplussers zich in voor 

sportverenigingen en niet de ouders van 

kinderen die sporten.  

De verenigingsondersteuning wordt 

verzorgd door Stichting Welzijn Hillegom. 

Uit onderzoek van Hillegom onder de 

sportverenigingen bleek dat zij niet of 

weinig gebruik maken van het aanbod voor 

verenigingsondersteuning van Stichting Welzijn Hillegom. Uit het onderzoek kwam niet 

duidelijk naar voren of dit lag aan het aanbod, dat onvoldoende aan zou sluiten bij de 

behoeften van de sportverenigingen. Of dat zij hun vragen niet aan Welzijn Hillegom 

stellen, maar hun eigen bond benaderen en de ondersteuning op een andere manier 

organiseren. Tijdens de evaluatie op 12 februari 2013 bleek dat de sportverenigingen 

wel behoefte hebben aan ondersteuning en betrokkenheid vanuit de gemeente. Als 

voorbeeld werd de aanwezigheid van burgemeester en wethouders genoemd bij 

activiteiten van sportverenigingen. De kleine verenigingen gaven aan ondersteuning te 

kunnen gebruiken bij financiële vraagstukken en het betrekken van vrijwilligers. 

Voor de Sportvisie ‘Niemand Buitenspel!’ is een inventarisatie gemaakt van de ervaren 

knelpunten van de sportverenigingen: 

1. Vrijwilligers vinden 
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2. Professionalisering van vrijwilligerswerk 

3. Afname leden sportverenigingen 

Ambities 

De gemeente wil, in overleg met de sportverenigingen en Stichting Welzijn Hillegom, 

toewerken naar een van de drie scenario’s voor verenigingsondersteuning: 

1. Stichting Welzijn Hillegom biedt verenigingsondersteuning aan voor alle 

sportverenigingen in Hillegom.   

Alle sportverenigingen in Hillegom zijn na vier jaar op de hoogte van het aanbod 

voor advisering, ondersteuning en begeleiding aan organisaties en haar 

vrijwilligers van Stichting Welzijn Hillegom. 

2. Stichting Welzijn Hillegom biedt verenigingsondersteuning aan voor de kleine 

sportverenigingen in Hillegom. De grote sportverenigingen gaan voor 

ondersteuning naar hun sportbond, bijvoorbeeld KNVB, KNLTB. 

Het aanbod voor verenigingsondersteuning van Stichting Welzijn Hillegom sluit 

aan op de behoeften van de kleine sportverenigingen. Deze verenigingen zijn op 

de hoogte van het aanbod en hebben hiervan gebruik gemaakt.  

3. Sportverenigingen krijgen budget om de verenigingsondersteuning in te kopen 

bij sportbonden of bij zelfstandig gevestigde verenigingsondersteuners. Stichting 

Welzijn Hillegom biedt dan niet langer verenigingsondersteuning aan. 
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Pijler 3: Sportaccommodaties 

Accommodaties 

Hillegom heeft de volgende sportaccommodaties 

- Sportcentrum De Vosse: 

o Sporthal 

o Zwembad  

- Gymnastieklokalen Mesdaglaan en Guido Gezellelaan 

- Sportpak Zanderij: 

o Voetbalvelden (kunstgras & natuurgras) 

o Handbalveld 

o Korfbalveld 

o Hardloopbaan1  

o Tafeltennis 

o Jeu de Boulesbaan 

o Hondensport 

- Tennishal en tennispark 

- Sportpark Weerestein (tot 1 juli 2013) 

- Sportzaal Fioretti College 

- Sportscholen 

o Aarts Sport 

o Fit4Lady 

o For Fun Sport     

o Sportplaza Physical 

- Squashcentrum 

- Manege 

- Skicentrum 

 

Beheer en onderhoud 

Sportfondsen Hillegom BV voert het beheer en onderhoud van Sportcentrum De Vosse 

en de gymnastieklokalen, gemeente Hillegom is eindverantwoordelijk. 

                                            
1 Afhankelijk van het raadsbesluit over het voorstel ‘Handbalveld en ovaal hardlooppad’ kan 

het hardlooppad als skeelerbaan gebruikt worden. 
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Stichting Zanderij is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de voetbal- en 

handbalvelden op sportpark Zanderij. 

Het Fioretti College is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 

sportfaciliteiten. 

Het beheer en onderhoud van de sportscholen, het squashcentrum, de tennishal, de 

manege en het skicentrum valt onder de verantwoordelijkheid van de (commerciële) 

sportaanbieders.  

De accommodaties bij het Fioretti College en Zanderij worden in de loop van 2013 in 

gebruik genomen door verschillende sportverenigingen. De sportzaal van het Fioretti 

College is een overlooplocatie voor De Vosse. Als deze sporthal volgeboekt is, kunnen 

verenigingen uitwijken naar de zaal bij het Fioretti.  

Ambities 

Voor de komende beleidsperiode heeft de gemeente geen verdere ambities op het 

gebied van de sportaccommodaties. De gemeente volgt de ontwikkelingen op Zanderij 

en zal initiatieven tot verdere samenwerking ondersteunen. 

Het gebruik van de accommodaties door de sportaanbieders wordt in de gaten 

gehouden. Mocht het gebruik dusdanig toenemen dat de accommodaties in de komende 

vier jaar ontoereikend worden, dan zal de gemeente hier oplossingen voor zoeken.   
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Financiën 

 

Sportstimulering 

 2013 2014 2015 2016 

Sportstimulering € 145.000 € 145.000 € 145.000 € 145.000 

Lokaal 

gezondheidsbeleid 

€ 7.300 € 7.300 € 7.300 € 7.300 

Alcoholmatigingsbeleid € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 

Kosten ambtelijke 

inzet 

€ 51.387 € 51.387 € 51.387 € 51.387 

Sportstimulering € 213.687 € 213.687 € 213.687 € 213.687 

 

Sportverenigingen 

Subsidie  2013 2014 2015 2016 

Hillegomse Tennisclub € 7.500 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

Sporting SDO, afd. Korfbal € 2.740 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

Basketbalvereniging Hillegom 

‘85 

€ 2.400 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

SV Hillegom  € 7.500 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

VV SIZO € 2.260 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

Badminton Club Hillegom € 3.885 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

Gymnastiekvereniging Jahn € 7.190 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

Turnvereniging Olympia ‘80 € 3.395 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

Subsidies sportverenigingen € 36.870 € 36.860 € 36.860 € 36.860 
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Sportaccommodaties 

 2013 2014 2015 2016 

Sporthal De Vosse          € 668.577 € 666.009 € 663.441 € 660.873 

Gymnastieklokaal G. Gezellelaan € 48.123 € 47.902 € 47.682 € 47.461 

Gymnastieklokaal Mesdaglaan € 54.075 € 53.760 € 53.445 € 53.131 

Sportpark Zanderij € 542.769 € 688.999 € 675.816 € 662.632 

Exploitatie sportaccommodaties € 1.313.544 € 1.456.670 € 1.440.384 € 1.424.097 
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Bijlage 1: 

Speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte Hillegom 

Noot:  

Speelplekken worden secundair als er te weinig kinderen in de directe omgeving wonen. 

De gemeente kiest ervoor deze speelplekken te behouden en onderhouden, zodat de 

kinderen in de buurt er veilig kunnen blijven spelen. Versleten speeltoestellen worden 

niet vervangen. 

Wijk Brouwerlaan Havenkwartier 

Havenstraat    0 tot en met 5 jaar 

Reinier Staatshof   0 tot en met 5 jaar 

Avenbeeck     secundair 

Avenbeeck     secundair 

Avenbeeck/achter bibliotheek voor 6 tot en met 11 jaar 

Leembruggenstraat   secundair 

 

Wijk Centrum 

Julianastraat    voor 6 tot en met 11 jaar 

Ambachtstraat   0 tot en met 5 jaar 

Hofzicht    0 tot en met 11 jaar 

Kerkstraat    0 tot en met 5 jaar 

Prins Hendrikstraat   6 tot en met 11 jaar 

 

Wijk Elsbroek Oost 

Stijn Streuvelplantsoen  0 tot en met 11 jaar 

Jacques Perklaan   12 tot en met 18 jaar (sport) 
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Van de Woestijneheem  0 tot en met 5 jaar 

Roland Holstheem   0 tot en met 5 jaar 

Guido Gezellelaan     0 tot en met 5 jaar 

Guido Gezellelaan   secundair 

Guido Gezellelaan naast De Giraf 6 tot en met 18 jaar (sport) 

Vondelwende    0 tot en met 5 jaar 

Willem Klooslaan   0 tot en met 5 jaar 

Heyermanswende   0 tot en met 11 jaar 

Beetswende    secundair 

Huygenswende   0 tot en met 5 jaar 

Beltpark    6 tot en met 18 jaar (sport) 

 

Wijk Elsbroek West 

Park Elsbroek    planning bij herinrichting hoogwaardig    

trapveldje en speelvoorzieningen  voor 6 tot      

met  18 jaar (planning 2013) (sport) 

Jozef Israëlslaan         0 tot en met 11 jaar  

Joh. Vermeerlaan   0 tot en met 5 jaar 

Frans Halslaan   0 tot en met 5 jaar 

Clusiushof    0 tot en met 11 jaar 

Ardealaan    0 tot en met 5 jaar 

Himera (Stek)              0 tot en met 5 jaar  

Van Goghsingel    trapveldje 0 tot en met 18 jaar verdwijnt na   

                                                     bouw zorgzone (sport) 
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Wijk Horst ten Daal 

In deze wijk wonen tijdens de evaluatie in 2010 volgens de normen te weinig kinderen 

om speelvoorzieningen in de openbare ruimte te maken. Bij groei van het aantal 

kinderen in de wijk kan bekeken worden of uitbreiding met een formele 

speelvoorziening in de toekomst mogelijk is.  

 

Wijk Meer en Dorp Oost 

Park Ceres    6 tot en met 18 jaar (sport) 

De Visserlaan    0 tot en met 5 jaar 

Thorbeckelaan   0 tot en met 5 jaar 

Thorbeckelaan   secundair 

Thorbeckelaan   secundair 

De Kuyperlaan   0 tot en met 11 jaar 

Vosselaan    0 tot en met 5 (planning 2013) 

Project Ringvaarterrein  (planning) advies 0 tot en met 5 en 6 tot en   

                                                      met 11 jaar 

 

Wijk Meer en Dorp West 

Eikenlaan    6 tot en met 18 (sport) 

Willem de Rijkelaan   0 tot en met 11 jaar 

Mauritslaan    0 tot en met 5 jaar 

Rolschaatsbaan   6 tot en met 18 jaar (sport) 

Esdoornlaan    0 tot en met 5 jaar 
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Lijsterbeslaan    0 tot en met 5 jaar 

Zoekgebied nabij Oranjelaan 0 tot en met 5 jaar 

 

Wijk Treslong 

Molenlaan    0 tot en met 11 jaar 

Tongelaer    0 tot en met 5 jaar 

Oyen     0 tot en met 18 jaar 

Waardenburg    0 tot en met 5 jaar 

Assumburgh    0 tot en met 11 jaar 

Marellaan    6 tot en met 11 jaar 

Marellaan    0 tot en met 11 jaar 

Vossepolder    0 tot en met 5 jaar 

Vossepolder    0 tot en met 5 jaar (planning)* 

Vossepolder    6 tot en met 11 jaar (planning) (sport)* 

Vossepolder    voetbalkooi (planning)* 

De Vosse    Semi openbaar voetbalveld (planning 2013) 

*Nog niet alle fases zijn gerealiseerd.  

 

Wijk Weerestein 

Burg. Wentholstraat    0 tot en met 11 jaar 

Karel Doormanplein   0 tot en met 5 jaar 

Plan Hopman    0 tot en met 5 jaar (planning) 

Plan Hopman    6 tot en met 11 jaar (planning) 

Plan Schoonderbeek   0 tot en met 5 jaar (planning) 
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Zoekgebied Panneveldje  Geen ruimte 

 

Wijk Zanderij 

2e Loosterweg   0 tot en met 18 jaar (sport)   

Wilhelminalaan   0 tot en met 5 jaar 

Hofduynlaan    0 tot en met 11 jaar 

Plan ’t Zand    0 tot en met 5 jaar (planning) 

Multifunctioneel sportveld  6 tot en met 18 jaar (sport) 

Solution 

 

 

 


