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26-01-2021, Bolsward 

Betreft: Zienswijze Gebiedsvisie Groene Hart van Bolsward 

 

Geachte Gemeenteraad, 

 

Op 17 december is door wethouder Faber de gebiedsvisie Het Groene Hart van Bolsward gepresenteerd. 

Hierbij ontvangt u de zienswijze van Stichting Sporthart Bolsward m.b.t. deze gebiedsvisie. 

De ambitie van Sporthart is om een onafhankelijke katalysator te zijn ter verbetering van het algehele 

sportklimaat in Bolsward. Dit proberen we te realiseren door het stimuleren van onderlinge 

samenwerking tussen de verschillende verenigingen en sport-/beweegaanbieders die actief zijn, of 

willen zijn, op het sportpark Het Bolwerk. 

Conform deze ambitie hebben we in opdracht van de gemeente (Wethouder Stoker) in 2016 gezamenlijk 

met alle verenigingen en sport-/beweegaanbieders (incl. achterban) een visie opgeleverd omtrent 

sportdeelname op het huidige sportpark, die uiteraard gebaseerd is op verregaande onderlinge 

samenwerking.  

De Gemeente haalde ons oktober 2020 uit onze waakstand met enerzijds de vraag of de houtskoolschets 

als input voor de Groene Gebiedsvisie mocht worden gebruikt en anderzijds omdat ons gevraagd werd 

aan te sluiten bij een viertal door de gemeente georganiseerde avonden hieromtrent.    

Wij hebben in navolging daarop, zeer recentelijk (okt/nov ’20), ons draagvlak* in Bolsward opnieuw 

gepeild en hebben in samenspraak met alle verenigingen/sport- en beweegaanbieders de destijds 

opgehaalde wensen en behoeften opnieuw getoetst. Daarnaast zijn we ook gestart met het opstellen 

van een behoefte- en knelpuntenanalyse (heatmap), zodat we een gedegen inzicht krijgen van de stand 

van zaken van de diverse verenigingen en sport-/beweegaanbieders en het algehele sportklimaat in 

Bolsward.   

We zijn blij met de Groene Gebiedsvisie zoals die er nu ligt. Echter niet zozeer inhoudelijk, omdat deze 

visie minder concreet is dan de houtskoolschets uit 2016. We zijn met name blij over het verloop van 

het proces, de opgebouwde relaties en de verbinding die in Bolsward wederom is ontstaan.  

Onderstaande punten willen we vanuit Sporthart, namens onze achterban - de sport-gerelateerde 

Bolswarder verenigingen- specifiek benoemen (op onderdelen kunnen/zullen verenigingen ook hun 

eigen zienswijze indienen) en de gemeente vragen om deze te beantwoorden.  

1. Sporthart heeft in 2016 veel mensen gemobiliseerd om tot een visie te komen. Uitwerking van de 

visie is lastig gebleken zonder draagvlak en ondersteuning vanuit de gemeente. Wat is de visie van 

de gemeente hierop om een dergelijke teleurstelling nu te voorkomen? 

2. Tijdens het traject is er vanuit de gemeente een Multifunctionele Accommodatie, inclusief nieuwe 

sporthal, in de zoekzone geopperd. Sporthart is hiervan groot voorstander aangezien wij dit ook al 



hadden opgenomen in de houtskoolschets. Kan de gemeente bevestigen dat deze optie serieus in 

de planvorming zal worden meegenomen?  

3. Uitgangspunt voor Sporthart is zoveel mogelijk concentratie van verenigingen in zo weinig mogelijk 

verschillende accommodaties. Wat is de visie van de gemeente omtrent gedeeld gebruik van de 

accommodaties?  

4. Sporthart staat voor zoveel mogelijk samenwerking, zowel sport onderling als met cultuur, 

evenementen, bedrijfsleven, maatschappelijke instanties, enz. Kunt u aangeven wat de visie en het 

beleid van de gemeente omtrent brede samenwerking rondom het sportpark is?  

5. Sporthart benadrukt het belang van nieuwe sporten en vindt dat we hier nadrukkelijk naar moeten 

kijken bij de planvorming. Wat is de visie en beleid van de gemeente omtrent nieuwe sport- en 

beweegtrends (zoals bijv. padel, hockey, freerunning, ..) in en rondom het sportpark? 

6. Zoals benoemd bij de presentatie van de Groene Gebiedsvisie is behoud en verbetering van het 

zwembad een belangrijk zorgpunt. Bolsward** werkt hier constructief samen met de gemeente en 

we zijn optimistisch gestemd over zowel samenwerking als uitkomst. We willen graag benadrukken 

dat er synergievorming mogelijk is en beide initiatieven elkaar kunnen versterken.  

 

Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u rekening te houden met onze zienswijze. 

 

Hoogachtend,  

 

Namens het bestuur van Stichting Sporthart Bolsward 

René Tiesma, Secretaris 

 

* Sporthart Bolsward heeft tijdens het Groene Gebiedsvisie proces draagvlak gepeild onder de 

Bolswarder sport-gerelateerde verenigingen en stichtingen. M.u.v. de Schaakclub Westergo is met elke 

vereniging contact geweest en staan alle verenigingen achter de uitgangspunten en faciliterende rol 

van Sporthart Bolsward rondom verbetering van het sportklimaat in het algemeen en Groene 

Gebiedsvisie in het bijzonder. Deze zienswijze is vooraf gedeeld met onze achterban: 

Badminton Club Bolsward - VV Blauwrood ’20 - Bolswarder Stepvereniging - Bolswarder Wandel 

Comité - Bridgeclub Bolsward - Damclub Bolsward  Workum Combinatie - Gymnastiekvereniging 

Hanzestad - IJsvereniging Bolsward - Kaatsvereniging Bolsward - Korfbalvereniging Westergo - Lange 

Afstandlopers Bolsward (LAB) - Paardensportvereniging De Hanzeruiters - SC Bolsward - Schaakclub 

Westergo, Bolsward - SchaatsTraining Bolsward (STB) - Scoutinggroep Jambowa - Stichting de Friese 

Elfsteden Rijwieltocht - Stichting sport overdag Bolsward - Stichting Stepelfsteden - Tennisvereniging 

LTC De Drie Posten - Volleybal Club Bolsward - Watersportvereniging Bolsward - Zwem en Polo Club 

Bolsward & Polocommissie 

** Sporthart is vertegenwoordigd in een brede Bolswarder werkgroep met vertegenwoordiging vanuit 

Stichting Ons Zwembad, Parkmanagement Bolsward, Vereniging Ondernemend Bolsward en Platform 

Bolsward. Deze brede werkgroep ondersteunt de zienswijze van Sporthart. 


