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1. Opening, welkom en vaststelling agenda 
De heer De Hoog opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heren Marée, 
Van der Quast en Wansleeben. De heer Marée is als kandidaat-lid aanwezig. Er wordt deze 
vergadering afscheid genomen van de heer Van der Quast. Daarnaast is de heer Wansleeben 
aanwezig voor een toelichting op agendapunt 3. Ontwerp Omgevingsvisie PN 2050. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Kennismakingsrondje 
In verband met de aanwezigheid van de heren Marée en Wansleeben volgt een kennismakingsronde.  
 
De heer De Hoog maakt van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van de heer Van der 
Quast. De heer De Hoog spreekt waarderende woorden uit aan de heer Van der Quast en dankt hem 
voor zijn deskundige inbreng gedurende het lidmaatschap van het Sportplatform. De heer Van der 
Quast bedankt alle aanwezigen voor de fijne en goede samenwerking en wenst iedereen een 
gezonde toekomst. 
 
3. Ontwerp omgevingsvisie PN 2050 
De heer Wansleeben geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op het ontwerp van de 
Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050. De raakvlakken met sport en bewegen zijn: 

- Vestigingsklimaat voor sportondernemers. 
- Ruimte voor sport en bewegen en voor recreatieve sportactiviteiten. 
- Anticiperen op de groei van het inwoneraantal in relatie tot de behoefte aan 

(sport)voorzieningen. 
- Laagdrempelige voorzieningen die uitdagen tot bewegen en die goed bereikbaar zijn. 

 
De heer Wansleeben geeft aan dat de raad de ontwerp Omgevingsvisie eind mei heeft vastgesteld en 
heeft vrij gegeven voor inspraak. De termijn om te reageren op de ontwerp Omgevingsvisie loopt tot 
en met 14 juli. Na het verwerken van alle opmerkingen, stelt de gemeenteraad de definitieve 
Omgevingsvisie vast in de tweede helft van dit jaar. Meer informatie over de Omgevingsvisie is te 
vinden op https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/bouwen-en-wonen/omgevingsvisie-
pijnacker-nootdorp-2050/34454  
 
De heer Van der Sluis stelt, namens het sportplatform, een inspraakreactie op en dient deze in. De 
inspraakreactie wordt gedeeld met de leden. Actie: dhr. v/d Sluis (de inspraakreactie is onderaan dit 
verslag toe gevoegd). 
 

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/bouwen-en-wonen/omgevingsvisie-pijnacker-nootdorp-2050/34454
https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/bouwen-en-wonen/omgevingsvisie-pijnacker-nootdorp-2050/34454
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4. Mededelingen 
De heer Van der Sluis meldt dat het Toekomstplan Team4Talent is besproken in de stuurgroep T4T 
en definitief is vastgesteld. De stuurgroep is positief over de inhoud van het Toekomstplan en 
enthousiast voortzetting van T4T na 2021. Het Toekomstplan is doorgenomen met de teamleiders 
sport en cultuur van T4T. Er is een vervolgafspraak gemaakt in september over continuering van de 
inzet van T4T na 2021. Aandachtspunt is de aanbeveling om alle sportverenigingen te ondersteunen. 
Ook als er geen bijdrage aan T4T wordt geleverd. De heer Van der Sluis heeft daar de komende tijd 
contact over met de teamleider sport van T4T en met de adviseur lokale sport (namens de 
gezamenlijke sportbonden, NOC*NSF en NL Actief), de heer M. Straver.  
 
5. Verslag van de bijeenkomst van 10 mei 2021 
Redactioneel: geen opmerkingen. 
N.a.v.: geen opmerkingen. 
Actiepunten: 210510-01 – Afvoeren. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
(De heer De Hoog verlaat de vergadering. De heer Van der Sluis neemt het voorzitterschap waar). 
 
6. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
7. Sluiting 
De heer Van der Sluis dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De 
volgende vergadering is op maandag 20 september. 
 
Actielijst 

Nummer Omschrijving Eigenaar Plandatum 

210707-01 Opstellen en insturen inspraakreactie ontwerp 
Omgevingsvisie PN 2050 

S. v/d Sluis 20-09-2021 

 
Vergaderdata 

- Maandag 20 september 
- Woensdag 17 november 

 
 
Inspraakreactie Sportplatform op de ontwerp Omgevingsvisie 
 

- Zorg voor een goed vestigingsklimaat voor sportondernemers. 
- Anticipeer op de behoefte aan sportvoorzieningen in verband met de groei van het aantal 

inwoners. Reserveer en investeer op tijd in ruimte en voor de aanleg van extra 
sportvoorzieningen en faciliteiten voor zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde 
sport(ers). 

- Zorg voor goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de recreatieve (sport) voorzieningen 
in de groene  buitengebieden. Ook tijdens piekmomenten. 

- Denk aan gescheiden voorzieningen voor diverse gebruikers, zodat sporters elkaar ‘niet in de 
weg’ zitten. Ruiterpaden voor ruiters, fietspaden voor fietsers, wandelpaden voor wandelaars 
en hardlopers, etc.  

- Investeer in en realiseer een aantrekkelijke leefomgeving met voorzieningen die inwoners 
uitdagen tot bewegen. Sowieso voldoende fiets- en wandelpaden, maar bijv. ook 
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buitenfitness of ruimte voor bootcampachtige activiteiten (trappetjes, verhogingen, 
niveauverschillen). 

 
 
S. van der Sluis 
Ambtelijk secretaris Sportplatform 
Pijnacker, 8 juli 2021 
 




