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Vandalisme op sportparken 

Geachte leden van de commissie Samenleving, 

In het najaar van 2013 beloofde mijn voorganger wethouder Van der Hoek een 
aanpak vandalisme bestrijding op sportparken te presenteren. Het afgelopen jaar is 
met de klankbordgroep buitensport en alle sportverenigingen overleg geweest over 
de aard en omvang van het probleem. Ook is een werkgroep met 
vertegenwoordigers uit gemeente, klankbordgroep buitensport, SRO en 
Sportsupport opgericht om met oplossingen en een plan van aanpak te komen. 

Dit plan is klaar om uitgerold te worden over een aantal pilot-verenigingen. 
De problematiek verschilt per vereniging en de aanpak is daarom maatwerk. 
Sportsupport en SRO begeleiden dit proces namens de gemeente en voeren de 
aanpak al dan niet met andere maatschappelijke partners uit. 

De afgelopen jaren wordt in toenemende mate overlast ervaren op de 
sportcomplexen. De Haarlemse sportcomplexen zijn over het algemeen openbaar 
toegankelijk. Dit heeft tot gevolg dat de velden meer gebruikt kunnen worden door 
de buurt en de gemeente Haarlem daarmee sport toegankelijk maakt voor iedereen. 
De keerzijde is echter dat er ook ongewenste bezoekers zijn; hangjongeren, 
zwervers en vandalen. 
Hierdoor zijn er de laatste jaren veel vernielingen geconstateerd aan de parken, 
vooral aan de hekken, doelnetten, dug-outs en de (kunst)grasvelden zelf. 
Dit kost op jaarbasis enkele tienduizenden euro's. 

Voor het betalen van de schade door vandalisme geldt in het algemeen dat de 
schade aan de accommodaties (velden en kleedkamers) die niet door leden en 
buiten de gebruiksuren zijn veroorzaakt, niet voor rekening van de vereniging komt. 
Ook wordt daar de zogenaamde 'kruisjeslijst' bij betrokken die met alle 
verenigingen besproken is. In deze lijst is een overzicht opgenomen van alle zaken 
die rondom het onderhoud van een sportpark moeten worden gedaan. Bij elk 
onderdeel staat aangegeven of de gemeente (SRO) hier verantwoordelijk voor is, of 
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dat dit een taak is van de vereniging. Er is ook een verdeling gemaakt wie welke 
schade betaalt. Het is echter niet in alle gevallen zo zwart-wit. Daarom wordt dit 
onderwerp in de nieuwe Agenda van de Sport meegenomen. 

Het helemaal afsluiten van de sportcomplexen is vaak niet de oplossing, omdat dan 
de hekken kapot worden gemaakt, wat ook de nodige kosten met zich meebrengt. 
Wel inventariseert SRO welke aanpassingen er gedaan kunnen worden om 
vernielingen zoveel mogelijk te voorkomen. Denk hierbij aan wigwam instappen 
(gaten in het hek, zoals bij een indianentent), voetgangershekken en borden met de 
spelregels, zodat handhaving mogelijk is. 
Daamaast is onderdeel van het plan van aanpak, een pilot om met programmatisch 
beheer het probleem op lange termijn aan te pakken. Dit houdt in dat er iemand 
aanwezig is op het sportcomplex buiten verenigingsuren. Deze persoon (een 
buurtsportcoach) kan naast toezicht ook activiteiten aanbieden. Er wordt gewerkt 
met een pilot van twee jaar (met ingang van einde 2014), waarbij op een drietal 
sportcomplexen met programmatisch beheer wordt gestart. 

Bij de drie sportcomplexen die starten in de pilot wordt een analyse van de 
nabijgelegen buurt gemaakt om in kaart te brengen welke problematiek in de wijk 
speelt en wat het al bestaande aanbod van programma's inhoudt, bijvoorbeeld door 
het welzijnswerk of SportSupport. Zo wordt waar mogelijk een integrale aanpak 
opgestart . Per sportcomplex ontstaat zo een passend programma om vandalisme 
preventief te bestrijden. 

De eerste buurtsportcoach moet eind 2014 beginnen 

De pilot programmatisch beheer wordt na twee jaar geëvalueerd. Tussendoor wordt 
u op de hoogte gehouden door middel van de jaarrapportage van de Agenda voor de 
Sport. 

Met vriendelijke groet, 


