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Inspreken bij de beeldvormende avond over de sportnota 2017  

30 november 2017 

Geachte leden van de gemeenteraad en aanwezigen 

Graag wil ik namens de Stichting Vrienden van Middenduin uw aandacht vragen 

voor het volgende. 

Sport is in fysiek en sociaal opzicht een belangrijke vorm van recreatie.  

Veel sport gebeurt in groepsverband of verenigingsverband.  

Ook individueel wordt er veel gesport zoals wandelen, fietsen, fittness, rennen, 

paard rijden. 

De mooie, rustige omgeving wordt bij deze recreatieve activiteiten zeer 

gewaardeerd. 

Terecht signaleert de sportnota een spanningsveld bij de omvang van de 

toenemende belangstelling voor sportactiviteiten in verenigingsverband en de 

neveneffecten daarvan. De nota maakt melding van hinder bij omwonenden.  

Maar ook in het buitengebied wordt hinder ondervonden van groepsgewijze 

sportactiviteiten, zoals: 

- de geluidshinder van het circuit van Zandvoort neemt nog steeds toe 

- lichthinder van sportvelden: bij de tetterodehal zijn padelbanen aangelegd met 

’s avond veel verlichting  

- geluidshinder van sport en horeca activiteiten bij sportcomplexen 

- verkeer- en parkeeroverlast 

- bootcampen in natuurgebieden: de rust wordt verstoord door schreeuwende 

sporters  

De openbare ruimte is er voor iedereen. Ik zeg nadrukkelijk voor en niet van 

iedereen.  

Toch ervaren we meer en meer dat sommigen die openbare ruimte claimen. 

Bij de genoemde voorbeelden ervaren inwoners en recreanten in toenemende 

mate hinder in de openbare ruimte. 

Het zou zoveel fijner kunnen zijn wanneer zoveel mogelijk mensen van de 

leefomgeving kunnen genieten: m.a.w. wanneer we meer rekening houden met 

elkaar houden 
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Er zijn in het verleden bestemmingen vastgelegd, afspraken gemaakt en 

convenanten gesloten.  

Van sportieve mensen mag je verwachten, dat ze zich daar aan houden.  

Dit betekent niet steeds meer vragen, maar gestelde grenzen accepteren.  

We doen een beroep op de gemeente om de sport activiteiten niet nog meer ten 

koste te laten gaan van het algemeen belang.  

Om escalatie te voorkomen is het beter meer rekening te houden met de 

mensen, die niet aan de sport meedoen, maar wel hinder daarvan ervaren. 

Als Vrienden van Middenduin willen we de bijzondere waarden van de 

binnenduinrand bij Overveen behouden en verbeteren. 

Daarom willen we uw aandacht vragen voor een speciaal onderwerp waar de 

Sportnota melding van maakt. Dit is het verzoek van tennisvereniging WOC om 

haar tenniscomplex uit te breiden. 

De tennisvereniging wil het sportcomplex uitbreiden met 4 tennisbanen, 

verlichting en een nieuw, groter clubhuis. 

Ook vraagt WOC om een deel van het openbare parkeerterrein bij de 

Brouwerskolkweg exclusief voor WOC leden in gebruik te geven. 

Wij vinden het behoud en verbetering van deze unieke omgeving bij de entree 

van het Nationaal Park Zuid Kennemerland belangrijker dan uitbreiding van het 

tenniscomplex.  

Er zijn in de omgeving voldoende tennisfaciliteiten. 

Bovendien is uitbreiding van het tenniscomplex in strijd met uitgangspunten van 

de structuurvisie van Bloemendaal. Hierin staat geen uitbreiding van sportvelden 

in het landelijk gebied/landgoederenzone en geen toename van bebouwing. 

 

Het verzoek van WOC om uitbreiding leidt niet tot verbinding zoals de sportnota 

bepleit. 

Daarom hebben wij B&W gevraagd dit verzoek af te wijzen. 

We hopen dat de gemeente haar rol en verantwoordelijkheid als beheerder van 

de openbare ruimte neemt. 

Dank u voor uw aandacht. 

 

 

 

 


