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Nota ‘Sportief Gouda 2008-2011’

Bestaande kaders: 

• Basisvoorzieningen: sportparken, sporthallen, 

gymzalen en zwembaden

• Gemeentelijke sportaccommodaties: 

laagdrempelige voorzieningen

• Basisvoorzieningen: kwalitatief goed 



Enquête sportverenigingen

• Kwaliteit gymzalen slecht tot zeer slecht 
gewaardeerd

• Sporthallen worden redelijk tot goed 
gewaardeerd qua capaciteit en kwaliteit

• Sommige buitensportverenigingen groeien sterk: 
verwachten op korte of middellange termijn een 
capaciteitsprobleem

• Veiligheid in en rondom de sportparken wordt 
door sportverenigingen slecht beoordeeld



Ruimte voor Sport
Nieuwe kaders: 
Gouda streeft naar een gedegen en adequaat accommodatiebeleid:

• instandhouden en waar mogelijk verbeteren van de capaciteit en 
kwaliteit huidige basisvoorzieningen

• aandacht voor bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid 
van de voorziening

• aansluiting bij veranderende en gevarieerde behoeften

• zo goed mogelijke spreiding van recreatieve sportvoorzieningen

• optimaal mogelijk en multifunctioneel gebruik van  voorzieningen

• zonodig verbeteren van de sociale veiligheid 



Ruimte voor sport

Dekkend netwerk basisvoorzieningen, sober maar kwalitatief van 

goed niveau:

• Gemeente neemt initiatief voor en investeert in realisatie van 

nieuwe basisvoorzieningen

• Bij niet-basisvoorzieningen is particulier initiatief leidend

• Nota wordt om de vier jaar geëvalueerd



Knelpunten 

binnensportaccommodaties:

Sporthallen

• Capaciteitsdruk in de wintermaanden

Gymzalen

• Capaciteit gymzalen net voldoende. In wijken 

Kort Haarlem en binnenstad capaciteitstekort. 

• Kwaliteit wordt door sportverenigingen slecht 

beoordeeld.



Maatregelen 

binnensportaccommodaties: 

•Bouw derde sporthal in de wijk 

Westergouwe

•Onderzoek naar de capaciteit en kwaliteit 

van de gymzalen, betrekken onderwijsveld 



Knelpunten sportparken:

• Kwaliteit van de velden is redelijk, knelpunten als gevolg 
van bodemgesteldheid

• Capaciteit: urgente problematiek bij Jodan Boys en 
Rugbyclub

• Clubaccommodaties (eigendom verenigingen):  
verouderd, capaciteitstekort kleedkamers

• Veiligheid sportparken

• Problematiek Groenhovenpark



Maatregelen sportparken

• Oplossen capaciteitstekort Jodan Boys en Rugby

• Implementatie veiligheid sportparken in Integraal 
veiligheidsbeleid

• Ondersteuning verenigingen bij renovatie of 
vervanging van de kleedkamers

• Heroriëntatie Groenhovenpark



Knelpunten zwembaden:

•Kwaliteit: Spaardersbad en Trefkuil einde 

technische levensduur

•Capaciteit: knelpunten sportbeoefening 

(training en wedstrijd) en zweminstructie 

(tekort aan ondiep water)



Maatregel zwembaden:

• In februari 2008 raadsbeslissing over   

nieuwbouw zwembadaccommodatie



Maatregelen 

ongeorganiseerde sport

• Fietspad Goudse Hout (in uitvoering)

• Openbaar beachvolleybalcourt Sportpark 

Uiterwaard (in onderzoek)

• Heroriëntatie parkgedeelte Groenhovenpark 

(in onderzoek)



Financiële paragraaf

• Jaarlijks ca. 1.7 miljoen euro ingezet voor 

onderhoud aan de basisvoorzieningen

•Aanleg sportcomplex SV Donk

•Realisatie sporthal Westergouwe

•Realisatie nieuw zwembad 

Groenhovenpark



Dekkingspercentage tarieven

Accommodatie Baten Lasten Saldo Dekking % 

Sporthallen 470.000 2.245.950 -1.775.950 20,93% 

Zwembaden  180.000 794.390 -614.390 22,66% 

Buitensport 245.000 949.000 -704.000 25,08% 
 



Belangrijkste acties

• Oplossen capaciteitsproblematiek Jodan Boys en 
Rugby club

• Onderzoek gymzalen in kader van 
onderwijshuisvesting

• Heroriëntatie Groenhovenpark, hierbij het 
capaciteitstekort van de hockeyvereniging 
betrekken

• Voorstel om te investeren in kleed-en 
wasruimten, mits verenigingen in staat zijn een 
kostendekkende huur te betalen


