
Sportvereniging GW ‘20 vraagt de gemeente Haarlem om juist 

in dit druk stedelijke gebied de ruimte voor sporten en 

buitenspelen te waarborgen en dat er in de visie vastgesteld 

wordt dat er 3-3,5 velden komen.  

Lever onze toekomst niet uit aan een marktpartij/ontwikkelaar!
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Inspreken Sv Geel Wit ‘20



+ echte buurtvereniging, breedtesport

+ 2,5 velden, openbaar speelterrein, 

+ sterk groeiende jeugd

+ al bijna 100 jr. & financieel gezond

+ jeugd beweegt steeds minder

+ 3 x week sporten voor de jeugd
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Feiten rondom Sv Geel-Wit ‘20

Geel-Wit Jeugd groeit sterk tov het landelijk gemiddelde



Erkenning en rol als sportclub:

– positieve bijdrage GW aan de buurt

– Geel-Wit is een plek waar ook niet leden sporten en spelen

– behoefte aan groei naar 3 velden gezien sterke toename woningen 

direct aan sportterrein

– Enige andere voetbalclub in ZW Haarlem (Alliance) is al vol

Maar… 
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Visie ontwikkeling ZW



Geen borging van noodzakelijke uitbreiding. 

Dus nu kan de toekomstige ontwikkelaar kiezen tussen extra huizen of een 

extra sportveld…..?

Sportvereniging GW ‘20 vraagt de gemeente Haarlem om juist in dit druk 

stedelijke gebied de ruimte voor sporten en buitenspelen te waarborgen

en in de visie vastgesteld wordt  dat er 3-3,5 velden dienen te komen.  

Lever onze toekomst niet uit aan een marktpartij/ontwikkelaar!

4

Huidige visie: wel erkenning maar geen waarborg 



Nadelen huidig visie
Geen parkeergelegenheid
Velden ver van de kantine
Buurtfunctie van de velden wordt minder met slotgracht.
Kantine nog steeds in het zicht/geluid van omwonenden.
Veldcapaciteit niet toereikend voor aanwas

Voordelen huidig visie
0.5 veld meer: capaciteit 600 leden (Huidig 480)



Nadelen voorstel
Geen ruimte voor school

Voordelen voorstel Geel-Wit
3,5 velden: capaciteit 700 leden
Kantine/ kleedkamer in het hart
Pupillenveldje voor de kantine
Velden liggen echt in de buurt
Genoeg ruimte voor sporthal
Noordelijk veld kan als buurtveld fungeren
Petanque-veld meer centraal
Goede balans hoogbouw vs buurt
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