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Gespreksonderwerp: Wingsgebouw 

 

De voorzitter van de Commissie Loosduinen (CL), dhr. Wijsman, heet dhr. Schopman en dhr. 

Swaager welkom. De Gemeente Den Haag wil het Wingsgebouw mogelijk verkopen. De 

sportvereniging “Jeu de Boules” en andere sportverenigingen willen daar blijven.  

Afgelopen augustus heeft de projectleider van de gemeente DH toegezegd, dat de gemeente het 

pand zou verkopen. De clubs, die in dat pand zitten, zijn allemaal op zoek gegaan naar een andere 

locaties. Sommige clubs zijn verhuisd en sommigen konden niet gauw een andere geschikte plaats 

vinden. Ze wilden graag in dat pand blijven. Investeerders die daar zouden willen gaan zitten, zijn 

allemaal afgehaakt, omdat er eisen waren dat er geen commerciële activiteiten in mochten.  

Het is toch een unieke kans! Er is een gebouw dat een goede bestemming heeft. Daar zouden 

verenigingen heel graag in willen! Het Denksportcentrum heeft een investeerder gevonden, die het 

pand wil kopen en verbouwen. Hij wil de benedenverdieping geschikt maken waardoor een groot 

aantal verenigingen daar terecht kunnen. Daar kunnen ook wijkactiviteiten plaatsvinden.  

Deze verenigingen hebben in totaal over de 900 á 1000 mensen. Met deze basis van 900 á 1000 

leden kunnen ze de  exploitatie rond maken. De begroting geeft aan dat de investeerder het wil gaat 

kopen en de verenigingen kunnen het van de investeerder huren. Daarvoor willen ze een langdurige 

overeenkomst afsluiten. Ze zijn nu bezig om met alle verenigingen een gezamenlijk stichting op te 

richten.  

De sportverenigingen hebben dat aan wethouder Revis gemeld en ze wachten op zijn antwoord. Ze 

hebben ook met de wethouder Bredemeijer gesproken en op 6 februari hebben ze een afspraak met 

de sportcoördinator.     

Het Denksportcentrum zou heel graag de ondersteuning van de CL willen hebben. Ze verzoeken 

ons om een brief te sturen aan B&W.  

CL: staat het pand nu niet te koop? Heeft Amadeus er interesse in? Het is een openbare 

aanbesteding van de gemeente; als er een concurrentie is, is er een risico! 

Nee, het pand staat nog niet te koop. Amadeus heeft er interesse in maar niet zo fanatiek. Ze hebben 

samen met Amadeus bij wethouder Revis aangegeven dat dat wellicht een optie zou kunnen zijn en 

dat ze iets tijdelijk op het asfaltterrein kunnen neerzetten.   

Als ze een stichting oprichten, zitten alle deelnemende organisaties in het stichtingsbestuur. Ze 

kijken of een nieuw lid geschikt is voor verenigingsactiviteiten, sportactiviteiten en wijkactiviteiten 

en niet voor de commerciële activiteiten. Op dit moment zit in het gebouw een commerciële 

activiteit, die toegestaan is, te weten een kleinschalige cateraar. 

CL: heeft de investeerder gezegd dat hij tot een bepaald bedrag geïnteresseerd is?  

De investeerder gaat onderhandelen met de gemeente; we gaan daar niet tussen zitten. De gemeente 

heeft een vraagprijs van 3 ton genoemd . De investeerder moet verbouwen om het gebouw in orde 

te brengen. De verbouwing gaat zeker een ton kosten.  



 

 

CL: nu hebben de verenigingen genoeg leden, maar over 2 jaar hebben ze dan nog steeds genoeg 

leden? 

Sommige verenigingen bestaan al 80 jaar en er vinden ook andere activiteiten plaats. Ze willen daar 

opleidingen gaan doen. Daardoor komen er jaarlijks 50-80 mensen bij. In potentie zijn er dus 

genoeg leden.  

Ze weten nog niet dat wie de projectleider van het Wingsgebouw is, de voormalige projectleider is 

Ronald de Groot.  

CL: als je de leden mee zou laten financieren, heb je een eigen huis voor de club en ze hoeven geen 

huur af te dragen.  

Dat is de variant die ze ook in de gedachte hebben, het is mogelijk dat we het zelf kopen en een 

ontwikkelaar laten verbouwen. Er is voor de zomer ook een gerucht geweest dat de gemeente het 

misschien toch zelf zou houden en zou opknappen. De meest essentiële stap is nu dat de gemeente 

duidelijkheid gaat geven. 

Er wordt afgesproken dat dhr. Wijsman het volgende gaat doen: 

- Opzoeken wie de projectleider is, en wat de ideeën zijn.  

- Achterhalen wanneer het te koop wordt gezet en wat de procedure daarvoor is. 

Dhr. Wijsman dankt de gasten voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

Verslag door Odko Vrolijk 


