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Billy Bever
Als je regelmatig in het zwembad 
komt, ben je Billy Bever vast al eens 
tegengekomen. Billy is sinds vorig 
jaar de mascotte van de Leidse 
zwembaden en maakt het zwemmen 
voor de kinderen net even leuker.  
De kinderen krijgen bij de start van 
de zwemlessen een poster waarop 
ze stickers van Billy kunnen plakken. 
Ze krijgen die als ze een nieuwe 
vaardigheid onder de knie hebben. 
En ze ontvangen bij het afzwemmen 
een medaille met Billy erop. Je kunt 
Billy ook tegen het lijf lopen tijdens 
de vakantie activiteiten.

Fleur Spijker (D66) is wethouder  
Economie, Kennis, Sport en Gezondheid.

Sport en gezondheid zijn onderwer
pen die goed bij mij passen en mij 
zeer na aan het hart liggen. Ik vind 
het dan ook een eer dat ik nogmaals 
wethouder mag zijn in Leiden en mij 
onder andere mag inzetten voor de 
sport in Leiden. De gezondheid van 
alle Leidenaren, van jong tot oud, 
vind ik belangrijk. Daarom willen  
we in Leiden bewegen, spelen en 
sporten stimuleren. Dat betekent  
dat onze sportfaciliteiten, binnen en 
buiten, op orde moeten zijn. 

Het afgelopen jaar is er veel gedaan 
om sporten te stimuleren. Zo werd 
Leijo de Leeuw geïntroduceerd bij 
Schoolsport071 en de schoolsport
cursussen zaten weer voller dan vol. 
Dit jaar kon ook eindelijk weer het 

mooiste hardlooprondje van Leiden 
gelopen worden tijdens de Singel
loop. Gezien de grote opkomst was 
dit een moment waar veel lopers 
naar uit hebben gekeken. Tijdens de 
Leidse Zwemvierdaagse deed een 
record aantal zwemmers mee. Het 
weer was die week prachtig, dat 
hielp natuurlijk ook. Maar ook tijdens 
Rapenburg Race sprongen veel 
fanatiekelingen in het water voor 
het goede doel. Dit zijn nog maar een 
paar voorbeelden van mooie sport
momenten die het afgelopen jaar 
plaatsvonden in Leiden. Wat goed 
om te zien dat zoveel Leidenaren 
actief sporten en bewegen. 

Het komende jaar gaat er wederom 
veel gebeuren op het gebied van 
sport. Zo kijken we met zijn allen uit 
naar de opening van de twee nieu
we sportaccommodaties: sportcom
plex 1574 en binnenbad en ijshal De 
Vliet. En in februari zetten we hope
lijk weer veel Leidse sportkampioe
nen in het zonnetje. Dat is altijd een 
mooi moment om te zien hoeveel 
succesvolle sporters er zijn in 
Leiden, van jong tot volwassen. 

Ik kijk uit naar veel mooie sportmo
menten in 2023 en hoop dat we met 
zijn allen nog meer Leidenaren in 
beweging kunnen krijgen. 
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Wachtlijsten na corona
Na de coronaperiode waren de 
wachtlijsten voor de zwemlessen 
behoorlijk opgelopen. Door op ver
schillende momenten extra zwemles 
aan te bieden, konden deze achter

standen goed weggewerkt worden. 
Nog steeds is het verstandig je kind 
vroeg in te schrijven, zodat je kind 
op vierenhalf jarige leeftijd kan star
ten met zwemles.

Hogere rapportcijfers voor de sportaccommodaties
Van november 2021 tot begin febru
ari 2022 werd voor de tweede keer 
een klanttevredenheidsonderzoek 
onder de gebruikers van de sportac
commodaties gehouden. 

De tevredenheid is toegenomen ten 
opzichte van het eerste onderzoek. 
hogere waarderingen voor de ver
lichting van het veld en het schoon
houden van het sportpark. 
Gebruikers zien wel graag verbete
ring in de hygiëne in de kleedkamer 

en douches. Bij de zwembaden ver
dient de communicatie rondom de 
zwemlessen aandacht.

Op alle onderdelen werd een hoger 
rapportcijfer behaald. De sporthallen 
kregen een 6,8 (2019: 6,6). De sport
parken kregen een 6,5 (2019: 6,3). 
De zwembaden kregen een 7,7 (2019: 
7,0). Aan de hand van de verbeter
punten zijn verbeterplannen 
gemaakt. Om het totaalbeeld van de 
sportparken te verbeteren, gaat het 

Gebruikersoverleggen met nieuwe gebruikers
Team Sportaccommodaties is al 
geruime tijd druk met de voorberei
ding op de ingebruikname van de 
twee nieuwe sportaccommodaties. 
We organiseren zogenaamde 
gebruikersoverleggen om met huur
ders en sporters ‘vanuit gebruik 
bekeken’ die voorbereiding zo goed 
mogelijk te doen. Eind 2022 starten 
vanuit die gebruikersoverleggen een 
aantal werkgroepen die deelproduc

ten uitwerken, onder begeleiding 
van professionals. Zo is er een werk-
groep Opening en sluiten oude 
accommodaties. Die houdt zich 
bezig met de voorbereiding op de 
opening van het nieuwe zwembad 
en ijshal en het nieuwe Indoor 
Sportcentrum, maar ook het sluiten 
van de oude accommodaties. De 
werkgroep Inrichting denkt en werkt 
mee aan de voorstellen voor inrich

zwerfvuil en het onkruid aangepakt 
worden. Voor de sporthallen is er 
een doelstelling gesteld om de tem
peratuur in de hallen constant te 
krijgen. Ook worden de schoon
maakplannen aangepast. Bij de 
zwembaden is ervoor gezorgd dat 
zwemlesouders via verschillende 
wegen geïnformeerd worden als er 
kleding zwemmen is. En gaat er 
meer gecontroleerd worden op de 
hygiëne. 

ting van verschillende ruimten.  
Zoals de verenigingsruimten,  
multifunctionele ruimten et cetera. 
Die werkgroep wordt begeleid door 
een Leids bureau. De werkgroep 
Programmering denkt mee in de 
roosters en wordt uitgedaagd om te 
komen tot een evenementenkalender 
waar alle huurders en gebruikers ide
aliter een plek pakken. We gaan voor 
maximale sportieve impact.

Acties 
In 2022 waren er weer verschillende 
acties. Zo kon je op Valentijnsdag 
samen met je Valentijn op één kaart
je zwemmen. In de zomervakantie 
konden gezinnen met flinke korting 
zwemmen bij zwembad De Vliet en 
De Zijl. Hier is flink gebruik van 
gemaakt. 
65+ers kregen in september 10 extra 

baden cadeau bij de aanschaf van 
een 50 badenkaart. En speciaal voor 
studenten boden we 10% korting aan 
op vertoon van hun studentenpas.
2023 zijn we gestart met het allin 
abonnement waarbij bezoekers het 
eerste kwartaal onbeperkt kunnen 
zwemmen voor een vaste prijs.  
Zo start je het nieuwe jaar goed!
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Halloween  
discozwemmen

Van oud naar nieuw

Bezoekers zwembad De Vliet

Tijdens de wintermaanden is er  
elke laatste vrijdag van de maand 
discozwemmen bij zwembad De Zijl. 
De editie rondom Halloween is altijd 
extra bijzonder, want dan wordt het 
zwembad omgetoverd tot een spook 
zwembad voor de echte durfal.  
Met enge decoraties, een extra  
donker zwembad en het personeel 
in stijl verkleed is het een echte 
belevenis om bij te wonen.

Voor de sporthalbeheerders breken 
spannende tijden aan. Ze gaan van 
2 oude hallen naar 1 nieuw Indoor 
Sportcentrum. Een mooi moment om 
terug te kijken. “Nooit meer mensen 
in zwemkleding in de kleedkamer, 
omdat ze een ingang te vroeg heb
ben genomen. “Goedemiddag 
mevrouw, kan ik u helpen? (loopt 
inmiddels in badpak door de hal). 
“Jazeker, ik kom waterpoloën.”  
”Dan wens ik u veel plezier en  
succes, maar het zwembad is  
40 meter verderop.”
“Hopelijk gaan we nooit meer naar 
wedstrijden zonder publiek (COVID), 
zonder juichen en aanmoedigingen 

Zwembad De Vliet kende na een 
aantal mindere jaren weer een top
seizoen, met totaal 98.242 bezoe
kers. Het was sinds 2019 het eerste 
jaar waarin we weer een normaal 
zomerseizoen konden draaien zon

van het publiek, maar alleen het pie
pen van de schoenen op de vloer is 
toch anders dan wanneer er nor
maal 1.800 man publiek is.”
Waar de sporthalbeheerders vooral 
naar uitkijken is dat volgend jaar 
alles nieuw is en dat alles werkt 
zoals het hoort, geen oude verwar
ming, boiler of zoiets maar dat het 
gewoon allemaal werkt als je dienst 
begint en niet loodgieter, elektricien 
en timmerman tegelijk hoeft te zijn. 
Kortom de sporthalbeheerders  
kijken uit naar het nieuwe indoor 
sportcentrum om weer nieuwe  
herinneringen te maken.

der restricties. Wat in onderstaande 
grafiek ook goed te zien is, is wat 
een invloed het weer op het aantal 
bezoekers heeft.

Werkzaamheden aan de 
gemeentelijke sportvelden 
en accommodaties in 2022
Het afgelopen jaar heeft de gemeen
te niet stil gezeten bij het onderhoud 
van de gemeentelijke sportvelden 
en sportaccommodaties. Er zijn een 
aantal grote stappen gezet. 

Verplaatsen rugbyclub DIOK  
naar Boshuizerkade met 1 veld;
Uitbreiding van de rugbyveldcapaci
teit op sportpark de Mors is nog niet 
mogelijk. Daarom was RC DIOK op 
zoek naar een oplossing en heeft de 
gemeente het mogelijk gemaakt dat 
een kunstgrasveld op sportpark 
Boshuizerkade gebruikt kan worden. 
Op het bestaande voetbalveld zijn 
rugbydoelen en belijning aange
bracht. Als seizoen 2022/2023 start, 
gaat RC DIOK het kunstgrasveld op 
sportpark Boshuizerkade gebruiken.

Nieuwe korfbalvelden 
Montgommerystraat;
De toplaag van kunstgras korfbal
velden op sportpark Montgommery
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straat moest vervangen worden. De 
gemeente Leiden heeft dit moment 
gebruikt om naast het vervangen 
van de toplaag, ook de velden aan 
te passen aan de aangepaste nieu
we richtlijnen voor korfbalvelden. 
Omdat de velden volgens de nieuwe 
richtlijnen kleiner zijn, is een uitbrei
ding van de veldcapaciteit op de 
bestaande ruimte gerealiseerd. Kv 
Danaïden is intensief betrokken 
geweest bij het ontwerp van de 
nieuwe veldindeling en dit heeft 
samen tot een mooi resultaat geleid. 

Voor 2023 en de jaren daarna heeft 
de gemeente veel plannen voor de 
gemeentelijke sportaccommodaties. 
Een aantal daarvan zijn:

Ingebruikname Sportcomplex 1574 
en binnenbad en ijshal De Vliet
In het tweede kwartaal van 2023 is 
het eindelijk zover. Dan worden de 
nieuwe sportaccommodaties, 
Sportcomplex 1574  en binnenbad en 
ijshal De Vliet opgeleverd. Een 
moment waar door heel de stad 
naar uit wordt gekeken. Na opleve
ring zet de gemeente nog een aantal 
puntjes op de ‘i’ waarna de locaties 
vanaf seizoen 2023/2024 in gebruik 
genomen kunnen worden. 

Renovatie en uitbreiding kleedgebouw 
voetbalvereniging UVS in 2023
In 2023 wordt het kleedgebouw van 
voetbalvereniging UVS gerenoveerd. 
Binnen de bestaande contouren van 
het gebouw wordt, door een andere 
inrichting van het voormalige perso

neelsverblijf, het aantal kleedkamers 
vergroot van acht naar tien.  
Het gebouw wordt daarnaast duur
zaam gerenoveerd waarbij gekeken 
wordt of dit geheel gasloos kan wor
den gerealiseerd. Door het plaatsen 
van zonnepanelen wordt het hogere 
elektriciteit verbruik gecompenseerd.

Plannen maken voor nieuwbouw 
kleedkamers Noord en  
Kikkerpolder 2 in 2024
Op sportpark Noord en sportpark 
Kikkerpolder 2 is behoefte aan nieu
we kleedgebouwen. De gemeente 
zoekt uit of sloop en nieuwbouw van 
de kleedgebouwen mogelijk is. Als dit 
het geval is, wordt in 2023 gestart 
met de voorbereidingen en wordt de 
nieuwbouw gepland voor 2024/2025.

Tennisclub De Merenwijk denkt na 
over nieuwe baansoort
De tennisbanen op sportpark  
De Merenwijk zijn aan vervanging toe. 
De voorbereidende werkzaamheden 
starten in 2023. Tennisclub De 
Merenwijk heeft aangegeven dat zij 

Wat we gaan doen in 2023 en verder:

Januari 2023
Oplage 850 exemplaren

Samenstelling: 
gemeente Leiden

Colofon Meer informatie:
www.leiden.nl/sport
www.leidswater.nl
www.sportstadleiden.nl 

een nieuwe baansoort willen.  
Zij laten zo snel mogelijk aan de 
gemeente weten welk type baans
oort de huidige gravelbanen gaat 
vervangen. De meerkosten van een 
duurder baantype betaalt tennisclub 
De Merenwijk terug aan de gemeente 
in de vorm van een jaarlijkse bijdrage.

Toplaagvervanging Boshuizerkade 
en Cronesteinkade
Op sportpark Boshuizerkade wordt in 
2023 van twee kunstgras voetbalvel
den de toplaag vervangen. Een van 
deze twee voetbalvelden wordt ook 
geschikt gemaakt om op te kunnen 
rugbyen.  Op sportpark Cronesteijn
kade liggen twee korfbalvelden met 
oude veldafmeting 60 x 30 m. Hier 
komen een kunstgras korfbalveld en 
een half hockeyveld voor in de plaats. 
De twee kunstgras voetbalvelden op 
Boshuizerkade zijn nu voorzien van 
SBRinfill (gemalen autobanden). In de 
nieuwe toplagen wordt geen SBRinfill 
meer gebruikt. De kunstgras korfbal
velden op Cronesteinkade zijn voor
zien van zand. Dat blijft zo. 

Alle gebouwverlichting verLED in 
gemeentelijke sportaccommodaties
Sommige gebouwen van gemeente
lijke sportaccommodaties hadden 
nog geen LEDverlichting. De afdeling 
Beheer heeft reserve budgetuit 2021 
gebruikt om alle gebouw verlichting in 
gemeentelijke sport accommodaties 
van LEDverlichting te voorzien. 

Inkomensgrens Jeugdfonds Sport & 
Cultuur verhoogd
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur laat 
kinderen uit gezinnen met weinig 

geld mee doen aan sport, cultuur en 
zwemles. In 2023 komen meer kin
deren uit Leiden hiervoor in aanmer
king nu de grens is verhoogd naar 
tot 140% van het sociaal minimum. 
Het Jeugdfonds betaalt de contri
butie of het lesgeld rechtstreeks 
aan de vereniging of cultuurinstel
ling. Ook is het mogelijk een waarde
bon aan te vragen voor kleding en 
attributen. Meer informatie: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl

http://www.leiden.nl/sport
http://www.leidswater.nl
http://www.sportstadleiden.nl

