
Onder deze noemer organiseerde de plaatselijke PvdA-
en SP-afdeling een discussieavond over de rol van de
sport in Haarlem en de bemoeienis van de gemeente
daarbij. 

In Haarlem spelen verschillende problemen. Het eerste
is dat clubs met afnemende en vergrijzende ledenaan-
tallen kampen en het beslag die deze ver-
enigingen op de ruimte leggen. De wens
om veel van de open ruimte vol te bou-
wen is gezien de woningnood groot. Wat
moet er met de verenigingen gebeuren
die eigenlijk alleen nog de kantine gebrui-
ken om te klaverjassen. Verhuizen bete-
kent het loslaten van de vertrouwde
buurt. Fusies liggen vaak gevoelig omdat
de verschillende partijen vrezen dat in
een nieuwe vereniging het karakter van
de oude verenigingen verloren gaat.

Het tweede punt is dat de gemeente
Haarlem geen geld in topsport stopt.
Toch heeft zij ook als beheerder van zalen en terreinen
met de topsport te maken. Haarlem kent c.q. kende een
aantal topsport evenementen waarvan de Haarlemse
Honkbalweek en de Haarlemse Basketbalweek de
bekendste zijn. 

De organisatoren van evenementen lopen bij de
gemeente dan tegen een gebrek aan ondersteuning aan,
hetzij geld of faciliteiten. Diensten die voorheen (bijna)
gratis geleverd werden moeten nu aan de gemeente
betaald worden. De tijd dat iemand voor een petje of
een T-shirt even wat regelde is voorbij. 
De twee aanwezige organisatoren van sport evenemen-
ten hadden beiden de ervaring dat gemeente gebrekkig
communiceert en geen feeling met de sport heeft. Zo is
er binnen de gemeente geen vast aanspreekpunt.

Ten slotte is er naast geldgebrek nog een derde pro-
bleem. De Haarlemse evenementenhal de Kennemer-
sporthal is door de verscherpte ARBO-wetgeving niet
geschikt voor grootschalige evenementen. Het aanwe-
zige PvdA-raadslid gaf niet de indruk dat op korte ter-
mijn geld wordt vrijgemaakt voor geluidsdempende
maatregelen. 

De hal ligt dicht bij de gemeente Bloemendaal en daar
wordt bij geluidsoverlast onmiddellijk geklaagd. 
Boete per overtreding € 3000 ,-. 
Niet alleen heeft de gemeente minder geld dan voor-
heen. Verdeeldheid binnen de sportwereld heef er ook
toe geleidt dat er minder geld dan eventueel mogelijk
beschikbaar is. Toen een aantal jaar geleden het kabel-

net verkocht werd was er een sterke lobby uit de cul-
tuurhoek die bij de gemeente haar zaak (structurele
verbetering van de accommodaties) zo sterk wist te
bepleiten dat opbrengst van de kabelverkoop geheel
daaraan besteed is. 

Het was nuttig dat deze bijeenkomst georganiseerd
werd. De geringe opkomst (16 mensen) pakte naar mijn
mening eerder voor- dan nadelig uit voor de discussie.
Oplossingen bracht de discussie niet, maar de belofte
van de politiek om beter met de sportwereld te commu-
niceren werd al als een grote verbetering gezien.
Het zou interessant zijn om over enige tijd dezelfde
mensen nog eens uit te nodigen om te horen of en zo ja
wat er veranderd is.
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