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Griffier van de Gemeente Maassluis 

De heer R. van der Hoek 

T.a.v. Marco Oosterwijk  

email: r.van.der.hoek@maassluis.nl 

 

 

 

Ons ref.nr. : MSR 2022.03 

Plaats en datum : Maassluis, 13 april 2022 

Betreft  : emailverzoek d.d. 10 april 2022 – Coalitieakkoord 

 

 

Geachte heer Oosterwijk, 

 

Graag wil de MSR langs deze weg aandacht vragen voor de sport in Maassluis.  

 

De MSR vraagt met name aandacht voor de uitvoering van de Sportnota, de 

sportaccommodaties, maar ook voor het in stand houden en uitbreiden van 

(breedtesport)activiteiten.  

De MSR stelt voor in het Collegeprogramma ruim aandacht te besteden aan deze 

onderwerpen.   

De afgelopen jaren kenmerken zich voor de uitvoering van de plannen voor realisatie 

binnensportaccommodaties; vooral rapporten, plannen, maar weinig uitvoering. Het 

Collegeprogramma 2018-2022 gaf hoop, maar het resultaat is teleurstellend. 

Wanneer u over onze visie op de sport in Maassluis van gedachten wilt wisselen, kunt u 

contact opnemen met de secretaris mevr. H. Volker, secretaris.msrmaassluis@gmail.com. 

 

Missie en visie MSR  - Trots op de sport in Maassluis 

Trots op de sport in Maassluis. Dat zou het resultaat moeten zijn van de uitvoering van het 

in 2019 opgestelde Visiedocument van de MSR. Wij adviseren bij de besprekingen voor de 

vorming van een nieuwe coalitie, dit Visiedocument als leidraad mee te nemen.  

 

Sportmakelaar 

In het Visiedocument breekt de MSR een lans voor het instellen van een sportmakelaar, 

die de kwaliteit van de complexen en sportaccommodaties in de gaten houdt, maar ook 

verbeteringen coördineert. Verder zou de sportmakelaar een rol moeten spelen bij het 

verduurzamen van de sportaccommodaties; centrale regie is daarbij noodzakelijk. 

 

Voortgang  kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen binnensport-

accommodaties  

Sport en bewegen is goed voor zowel de jeugd als de ouderen in Maassluis. Speciale 

aandacht vragen wij voor sportmogelijkheden voor mensen met een beperking. 

Maassluis scoort goed op vele terreinen, denk aan kwaliteitsimpuls van de binnenstad, de 

vele kwalitatieve woningbouwprojecten en de trots van Maassluis, winkelcentrum  

Koningshoek. 

Wij zijn als MSR van mening dat de sportaccommodaties in Maassluis daar in het algemeen 

sterk bij achterblijven. Zowel kwalitatief, maar ook kwantitatief.  

 

 



Brief MSR.03-20220413 antwoord op vraag Marco Oosterwijk                                   …………………………………………                                                                                                                                                                          
2 

De uitvoering van de plannen gaat in veel te traag tempo. Wij vragen daarom aan de 

politiek om voor de komende vier jaar heldere afspraken te maken over het tempo van de 

kwalitatieve verbeteringsslag. Het  kan toch niet de bedoeling zijn, dat  onze jeugd naar 

Vlaardingen en Maasland moet uitwijken, omdat er in Maassluis onvoldoende capaciteit is. 

 

Sportbedrijf 

Om de  impasse te doorbreken en plannen sneller te kunnen uitvoeren adviseert de MSR 

de mogelijkheden van een  zelfstandig  sportbedrijf  serieus  te onderzoeken. 

 

Sportnota  

De nieuwe Sportnota  kan voortvarend ter hand worden genomen. Speciale aandacht 

vraagt de MSR voor de moties die door de gemeenteraad zijn aangenomen.  

 

Breedtesport 

Ook vraagt de MSR aandacht voor breedtesport. De combinatiefunctionarissen zijn 

opgegaan in het sportbuurtwerk. De vraag is of er nu nog voldoende verbinding gelegd 

wordt tussen onderwijs en sport. Het sportbuurtwerk speelt nu dus een belangrijke rol bij 

de stimulering van de jeugd om meer te sporten. De MSR zou graag zien dat de politiek 

de komende vier jaar de mogelijkheden van het sportbuurtwerk en andere breedtesport, 

in welke vorm dan ook, in voldoende mate faciliteert. 

 

Speerpunten 

Samengevat komt de MSR tot de volgende speerpunten. 

1. Voldoende financiële middelen beschikbaar stellen om de kwaliteit en de kwantiteit 

van de sportaccommodaties “Maassluiswaardig” te maken.   

2. Versnelde uitvoering van de aanpak van de accommodaties, zoals toegezegd aan 

de gemeenteraad, met speciale aandacht voor vervanging Olympiahal in combinatie 

met  sportaccommodatie Excelsior Maassluis.   

Nieuwbouw ter vervanging Haydnlaan, o.a. voor vervanging oude gymzaal Parkiet. 

Het  ontwikkelen van een  modern sportbeleid, waarbij  de nieuwe Sportnota als 

onderligger kan dienen 

3. Onderzoek naar de oprichting van een eigen sportbedrijf snel in gang zetten. 

4. Aanstellen van een sportmakelaar, die ook een centrale rol gaat spelen bij 

verduurzaming van de sportaccommodaties. 

5. Voldoende aandacht en middelen om breedtesport c.q. het sportbuurtwerk te 

stimuleren en waar nodig uit te breiden, met ook aandacht voor mensen met een 

beperking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Advies MSR d.d. 11 augustus 2021 op verschenen Koersdocument 

- Visiedocument MSR Trots op de sport in Maassluis d.d.11 oktober 2019 

- Advies MSR concept-Sportnota “Maassluis Sport” 2022 en verder… d.d. 7 januari 2022 


