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Denksportcentrum op terrein Wings

Geachte mevrouw Van der Elst
Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur van de Commissie Loosduinen een gesprek gehad met
enkele deelnemers van het comité Denksportcentrum Den Haag-Loosduinen e.o.
Het comité heeft ook zitting in de Werkgroep sportlocatie Mozartlaan waarvan u voorzitter
bent en daarom al bekend met de wens van het comité om op de plaats van het huidige
gebouw van Wings een Denksportcentrum te realiseren.
Van de inhoud van de startnotitie voor een dergelijk centrum hebt u dan ongetwijfeld
kennisgenomen.
In voormeld gesprek heeft het comité benadrukt dat er in Den Haag een grote behoefte is aan
een geschikte ruimte voor de (grote) clubs op het gebied van met name bridge, schaken, go en
dammen en mogelijkheden ziet om dit op de Wings-locatie te realiseren. Mogelijk kunnen
andere denksporten zich hierbij aansluiten.
Ook de gemeente heeft in het verleden aangegeven dat een stad als Den Haag zou moeten
kunnen beschikken over een stedelijk Denksportcentrum.
De Commissie Loosduinen ondersteunt het initiatief om een Denksportcentrum te realiseren,
alhoewel wij geen concreet beeld hebben van de werkelijke mogelijkheden binnen het gebied
van Wings.
Van groot belang achten wij dat het onderhavige terrein wordt ingericht in overeenstemming
met belanghebbenden en omwonenden.
Ambtelijk Secretariaat

Telefoon (070) 353 79 45

Stadsdeelkantoor Loosduinen

Fax (070) 353 79 01

Kleine Keizer 3

commissieloosduinen@denhaag.nl

2553 CV Den Haag

www.commissieloosduinen.nl

Mede namens de Commissie Loosduinen maakt het Wijkberaad Bohemen, Waldeck en
Kijkduin deel uit van uw werkgroep en hebben dan ook vertrouwen in een goede invulling
van het onderhavige gebied.
Veel succes en vriendelijke groet

Pjer Wijsman, Voorzitter Commissie Loosduinen.

