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Op 14 november kwamen meer dan 20 

belangstellenden af op de avond om met elkaar de 

toekomst van het sportpark Hambaken te bespreken. 

De Stichting Sportpunt Hambaken heeft deze avond 

samen met de gemeente georganiseerd. Ook SPORT 

SUPPORT partner Kragten heeft meegedacht over 

inhoudelijke trends en ontwikkelingen. 

 

De avond start na een kort welkom met een 

toelichting op de cijfers en feiten van de wijk 

Noord, waar Hambaken een onderdeel van is. 

Alle gegevens kunnen (zelfs per buurt) 

worden nagekeken in de wijk- en 

buurtmonitor. Tussen de diverse buurten 

zitten veel verschillen. 

  

Daarna is in een presentatie toelichting gegeven op een aantal trends en ontwikkelingen. Denk hierbij 

onder andere aan vergrijzing, vereenzaming & individualisatie, technologische ontwikkelingen en een 

groeiend beroep op de zelfredzaamheid van inwoners. 

 

 
Daarnaast wordt er een steeds grotere rol verwacht van sporten en bewegen. Bij opvoedkundige 

zaken zoals omgaan met anderen en leren winnen en verliezen, maar ook preventie van ziekten 

(obesitas, dementie, etc.), het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van participatie en 

zelfredzaamheid 

 

Op basis van deze presentatie zijn een viertal onderwerpen uitgekozen aan de hand waarvan een 

verdere brainstorm heeft plaatsgevonden. Deze onderwerpen zijn ‘accommodatie’, ‘vergrijzing’, 

‘bereiken van de omgeving’ en ‘armoede’. Per thema zijn kansen, bedreigingen en aandachtspunten 

benoemd die voor sportpark De Hambaken kunnen gelden. 

 

https://www.s-port.nl/s-port-support-partners/bureau-kragten
https://www.s-port.nl/s-port-support-partners/bureau-kragten
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Stad_bestuur/Stad/Stad_in_Cijfers/Wijkbuurtmonitor_2016_Noord.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Stad_bestuur/Stad/Stad_in_Cijfers/Wijkbuurtmonitor_2016_Noord.pdf


 

Thema: Accommodatie 

Kansen Bedreigingen Aandachtspunten 

Sporthal met uitstraling! Veiligheid Geschiedenis van Hambaken / t Wiel 

Andere naam; “sporthal/park Noord” Bereikbaarheid  

Goede organisatievorm 

 

Verwijzing naar welke vereniging 

Modernere uitstraling 

Borden langs de weg wat voor vereniging er zit 

Openbaar court vooraan in het zicht 

 

 
 
  



Thema: Vergrijzing 

Kansen Bedreigingen Aandachtspunten 

Vrijwilligersfuncties koppelen met eenzamen Sporten / bewegen moet “in je zitten”: 

anders begin je er niet mee op latere leeftijd 

Vervoer van ouderen 

Vanuit wijkpleinen & wijkteams met groepen 

gezamenlijk gaan kijken op sportpark 

Sommigen zien teveel beren op de weg om 

ergens mee te starten 

Toegankelijkheid 

Sportspreekuren koppelen met verenigingen 

 

Sportpreekuur meer bekend maken 

VvE’s benaderen en om inbreng vragen 

Gebruik wijkraden / wijkinitiatieven 

Sociale ontmoeting kan drempel verlagen 

Meer bekendheid trekt meer mensen (ook de 

“grjjzen”) 

Gebruik maken van bestaande zorgverleners 

(fysio, huisarts) voor toeleiding 

Lijntjes “griepprik”; wandel volgende week mee 

met….; koffiedrinken 

 

Thema: bereiken van de omgeving 

Kansen Bedreigingen Aandachtspunten 

Open dag met wandelen en sociale activiteiten Hoe leuk is het hier? Renovatie: gesnoeid, open, 200.000,-, 

opknappen + toezicht 

Wijkblaadjes We zijn er niet trots op Verruimen van functie… fysio 

Supermarkten Niet uitnodigend Lantaarnpalen 

Flyers Tennis & voetbal overcapaciteit Sociale controle 

Andere sporten zoals bootcamp Onveilig gevoel door “bezoekers 

/ hangers” 

Openheid, lager bos, flat kan toezicht 

houden 

Faciliteren vanuit de clubs: koffie drinken Puinhoop op de parkeerplaats seniorenbus 

CF Edwin initiatieven: sport/clubpromotie 

 

Nieuwkomers 

Behouden van leden! 

Profileren als 1 > diversiteit 

Wat wil de jeugd tegenwoordig: e-sports, 

skaters 

Oefenkooi 

Sport-court openbaar 

Wijkplein-uitjes 

Momenten van ouders 

Bewegwijzering, fysieke toeleiding 

Cello aan de overkant? 

 

Thema: Armoede 

Kansen Bedreigingen Aandachtspunten 

Werkloosheid koppelen met vrijwilligerstekorten 

 

Betrokken ouders zijn belangrijk 

Sportaanbod voor minima (bv via voedselbank) Schaamte: hoe bereik je de doelgroep 

Aandacht voor armoede bij wijkplein Signaleren van armoede door leerkrachten 

Strippenkaart voor minima: gratis aantal x 

sporten) 

Hoe bereik je ouders? 



 

 
 

Losse opmerkingen: 

   

Hockey & handbalpark Hambaken events, 6kamp Jeugd betrekken 

Youssef Hambaken gym betrekken Vroeger tikkertje gespeeld?  

 

Voorzitter van de Stichting Sportpunt Hambaken sluit de avond af. Hij geeft aan dat de Stichting aan 

de slag gaat met de suggesties en ideeën die hier zijn genoemd. Begin 2018 volgt een nieuwe avond 

met de terugkoppeling hierover. 

 

 

 


