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ONDERWERP
Collegebericht: Stand van zaken diverse sport
INLEIDING
De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken van diverse ontwikkelingen
die op sportgebied plaatsvinden in de gemeente Heemstede.
Blaashal hockey
De omgevingsvergunning van de blaashal is inmiddels definitief en het
aanbestedingsproces is doorlopen. Poly-Nederland Handelsmaatschappij B.V.
heeft de aanbesteding gewonnen en gaat de blaashal plaatsen. Het streven is de
blaashal gereed te hebben in week 47/48 van 2021.
De officiële opening, georganiseerd door MHC Alliance, is op vrijdag 10 december
van 17u00 t/m 18u30.
Ledverlichting honkbalveld RCH Pinguïns
Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 heeft uw raad € 110.110
beschikbaar gesteld voor het vervangen van de verlichting van het honkbalveld bij
RCH Pinguïns. Er zal overgegaan worden naar ledverlichting. Voor het plaatsen
van deze ledverlichting is een aanbestedingsproces noodzakelijk. De
voorbereidingen voor dit aanbestedingsproces vinden komende maanden plaats.
Het streven is om de ledverlichting gerealiseerd te hebben in de eerste helft van
2022.
Zonnepanelen sportcentrum/sportpark Groenendaal
Momenteel loop er een onderzoek naar zonnepanelen op gebouwen op sportpark
Groenendaal en het sportcentrum Groenendaal. Dit onderzoek wordt gedaan door
Zon op Heemstede. Dit betreft concreet de tribune en kleedkamers bij RCH
Voetbal en het zwembad Groenendaal. Bij de tribune en kleedkamers bij RCH
Voetbal zijn inmiddels sterkteberekeningen van de dakconstructies gemaakt. Naar
verwachting kunnen hier 140 zonnepanelen geplaatst worden. Bij het zwembad
Groenendaal zal binnenkort een sterkteberekening van de dakconstructie
plaatsvinden, zodat bepaald kan worden hoeveel zonnepanelen hier geplaats
kunnen worden.
Padel bij tennisvereniging HBC
De tennisvereniging HBC zou graag zien dat het door hen gehuurde complex
wordt uitgebreid met padelbanen. Hiertoe is de vereniging in overleg getreden met
de Sportplaza en de gemeente. De stand van zaken is nu dat de vereniging samen
met de sportkoepel Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) een
nader plan op hoofdlijnen opstelt hoe padelbanen op het complex ingepast kunnen
worden. Verder overlegt de vereniging intern over de financieringsvorm, waarbij de
kapitaallasten voor de padelbanen bij de gemeente één op één gedekt worden
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door de vereniging d.m.v. ‘huur’/terugbetaling lening. Een dergelijk voorstel zal
binnenkort in de Algemene Ledenvergadering van HBC Tennis worden besproken.
Aanleg kunstgrasvoetbalvelden RCH en VEW/HFC
Deze zomer zijn twee splinternieuwe kunstgrasvoetbalvelden aangelegd op
sportpark Groenendaal bij respectievelijk RCH Voetbal en VEW/HFC Voetbal.
Beide velden hebben geen rubbergranulaat als ‘infill’ meer, maar kurk. De
verwachting is dat deze kunstgrasvoetbalvelden in ieder geval tot en met 2031
mee kunnen.
Lokaal sportakkoord
Coördinerende rol bij de uitvoering van het vastgestelde lokaal sportakkoord heeft
SportSupport. Voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord is in totaal
€ 80.000 beschikbaar. De drie belangrijkste pijlers voor Heemstede zijn:
1. Inclusief sporten & bewegen
Iedereen kan met plezier meedoen, voelt zich veilig, hoort erbij, wordt niet
uitgesloten en kan eigen sportkeuzes maken.
2. Duurzame sportinfrastructuur
Open, duurzame en renderende sportaccommodaties die voor breder gebruik en
bredere doelgroepen worden ingezet.
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
Kwalitatief en divers kader binnen toekomstbestendige samenwerkende
traditionele en nieuwe sportaanbieders met innovatief aanbod qua inhoud en
lidmaatschapsvormen die kunnen terugvallen op structurele
verenigingsondersteuning.
Een regiegroep bestaande uit diverse (sport)partners uit Heemstede zal zich
buigen over de diverse activiteiten die worden aangevraagd en daarvoor budget
beschikbaar stellen. De gemeente zal ook in de regiegroep plaatsnemen.
Skatebaan
De skatebaan op sportpark Groenendaal wordt vernieuwd. De verschillende
elementen van de skatebaan zijn verouderd en dringend aan vervanging toe.
Tevens is er een mogelijkheid om het zogenaamde ‘urban sporten’ in de
buitenlucht voor de jeugd een impuls te geven. Het college heeft hiertoe besloten
na een oproep van een aantal jonge skaters tijdens de behandeling van het
‘Actieplan Spelen in Heemstede 2021 – 2024’ in de commissie Ruimte van april
2021. Het bedrijf SkateOn zal in de eerste helft van 2022 de nieuwe skatebaan
gaan realiseren.
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