Kadernota Sport 2009 – 2014

Gemeente Zeewolde

When I live my dream
(David Bowie)
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INLEIDING

Sport is een belangrijk verbindend element in de maatschappij. Sporten is voor jong en oud, voor mensen van
verschillende achtergronden en met uiteenlopende sportbehoeften. Sport heeft duidelijke raakvlakken met de
beleidsterreinen gezondheid, welzijn, jeugd, onderwijs, maar is op nog veel meer terreinen duidelijk aanwezig.
Het opstellen van Kadernota Sport 2009 – 2014 dat een belangrijk kader moet vormen voor de uitvoering van het
sport- en beweegbeleid is om de volgende redenen:
a. in het coalitieprogramma 2006 -2010 ‘Te plaveien wegen’ inclusief het Addendum is vastgelegd dat het
college zich bewust is van het belang van de sport voor de jeugd en samenleving van Zeewolde en dat zij
initiatieven op dit gebied zal ondersteunen. Tevens is vastgelegd dat het college blijvend aandacht zal
schenken aan jeugd- en jongerenbeleid zoals omschreven in het programma ‘Sterk voor jeugd’ en het
ouderenbeleid zoals vastgelegd in het programma ‘Zorg voor zelfstandigheid’, dit mede in relatie tot de
bevolkingsopbouw.
b. In de visie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan ‘sport als middel’ ingezet
worden om ander maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Sport is in deze visie meer dan alleen
sportaccommodaties, privatisering, tarieven en subsidies, maar juist ook sportstimulering en
verenigingsondersteuning om vitale sportverenigingen te realiseren en te behouden.
c. Een integrale visie voor de komende jaren ontbreekt omdat het sportbeleid in Zeewolde tot op heden is
vastgelegd in afzonderlijke beleidsnotities, waarbij een integrale samenhang ontbreekt.
d. In de strategische visie ‘Zeewolde, een generatie verder’ is o.a. beschreven:
• wij streven naar een voorzieningenpakket (o.a. sport) dat aansluit bij de vraag vanuit de
Zeewolder samenleving.
• een visie op sportaccommodaties is als actiepunt opgenomen.
e. Gelet op het voorgaande, de kosten die de sportbeoefening voor de gemeente met zich mee brengt, de
knelpunten waarmee de sportverenigingen te maken hebben, is de realisatie van een sportbeleidsnota in
het uitvoeringsprogramma van het coalitieprogramma opgenomen.
Sportverenigingen zullen vanwege hun ervaringen en deskundigheid worden betrokken bij de totstandkoming van
het gemeentelijk sportbeleid en de uitvoering daarvan.
Procedure
In april 2009 zal de kadernota aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd. Na vaststelling van de
kadernota door de gemeenteraad zal een uitwerkingsnotitie worden opgesteld, waarin de kaders worden omgezet
in concrete beleidsacties.
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2

HET BELANG VAN SPORT(-BELEID)

Sport is niet weg te denken uit de samenleving. Veel mensen genieten van sport, door zelf sport te beoefenen,
door er naar te kijken of door er over te praten. Sport is in die zin een aangename vrijetijdsbesteding. Voor de
overheid is het uiteraard belangrijk dat de burgers hun vrije tijd op een aangename en ook zinvolle wijze kunnen
invullen. Daarnaast dient de sport ook een aantal belangrijke maatschappelijke doelen.
Sociale cohesie
Door te sporten, vooral in groepsverband, bouwen mensen sociale contacten op. De sport is mede daardoor een
belangrijk middel om de sociale cohesie te versterken. Sociale cohesie is een belangrijke bouwsteen voor de
leefbaarheid in een samenleving. Hier ligt een relatie met prestatieveld 1 van de WMO.
Bewegen en gezondheid
Sport en bewegen hebben in het algemeen een gunstig effect op de fitheid, gezondheid en daardoor op het
welbevinden van mensen. Niet alleen blijkt voldoende beweging door een actieve leefstijl een aantal ziekten, zoals
suikerziekte en hart- en vaatziekten, te kunnen voorkomen, ook heeft bewegen een positieve invloed op het
verloop van ziekten. Het is dan ook een zorgelijke ontwikkeling dat steeds meer mensen onvoldoende bewegen.
Kinderen in de peuterleeftijd bijvoorbeeld lopen hierdoor een achterstand op in hun motorische ontwikkeling,
hebben overgewicht en het aantal mensen met suikerziekte stijgt.
Het belang van de relatie tussen sport, bewegen en gezondheid wordt alom onderkend. Om die reden heeft de
rijksoverheid onder meer twee programma’s in het leven geroepen, te weten: de programma’s Nationaal Actieplan
Sport&Bewegen (NASB) en het programma Gezonde Sportbeoefening.
De aandachtsgebieden binnen het NASB zijn wijk, school, werk, zorg en sport. Met een aandachtsgebied wordt de
fysieke en sociale omgeving bedoeld waar mensen zich bevinden. Die omgeving moet uitnodigen tot meer sport en
bewegen, in een gezonde context. Het doel van NASB is sport en bewegingsstimulering om overgewicht tegen te
gaan en diabetes en andere belangrijke chronische aandoeningen te voorkomen. Het programma Gezonde
Sportbeoefening richt zich op het kwaliteitsbeleid in de sportgeneeskunde, op de sportmedische begeleiding van
(top-)sporters en op doelgerichte blessurepreventieprogramma’s.
Integratie
Vanwege het universele karakter van sport is sport bij uitstek een middel om allochtonen in onze samenleving te
integreren.
Toerisme en Recreatie
Evenals sport zijn ook toerisme en recreatie belangrijke vormen van vrijetijdsbesteding. De toenemende
populariteit van wandelen (Nordic Walking), fietsen, schaatsen, golfen en skeeleren zorgt ervoor dat de relatie
tussen sportief bezig zijn en natuur, recreatie en toerisme groter wordt.
Normen en waarden
Sport heeft een belangrijke vormende waarde voor jongeren. Sociale vaardigheden worden bijgebracht en
jongeren krijgen te maken met normen en waarden. Binnen een vereniging word je geacht je aan de geldende
regels te houden, je leert respect voor een tegenstander te hebben, je aan afspraken met teamleden te houden
etc. Tevens biedt sport een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren die zich vervelen. Sport kan motiverend
werken en kan er daardoor mede toe bijdragen dat bijvoorbeeld schooluitval voorkomen wordt.
Vrijwilligers
Sportverenigingen en ook sportactiviteiten draaien vrijwel volledig op de inzet van vrijwilligers.
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Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):
Deze wet is er op gericht dat alle inwoners kunnen participeren. De gemeente acht het haar taak voor wat betreft
het aandeel van sport daarin een goede infrastructuur te verzorgen zodat de inwoners een breed scala van sporten
kunnen beoefenen. In de praktijk zal zij extra aandacht geven aan een aantal groepen waarvan bekend is dat ze
minder (kunnen) bewegen (zoals jeugd, mensen met een beperking en ouderen). Met die extra aandacht komt de
sport nadrukkelijk op het terrein van de Wmo. Op 1 januari 2007 is de Wmo in werking getreden. In het vierjarige
beleidsplan Wmo worden de beleidskaders en de te realiseren doelen voor de negen prestatievelden van
de Wmo geformuleerd. Duidelijk is dat sport als het gaat om bevordering van maatschappelijke participatie,
integratie, terugdringen van overlast in de wijken, persoonlijk welbevinden en volksgezondheid voor de meeste
prestatievelden een belangrijke rol heeft.
• Prestatieveld 1 “Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid”
Denk hierbij vooral aan het eerder genoemde belang van sport voor de sociale cohesie. Tevens zal bezien worden
in hoeverre sportvoorzieningen in de toekomst multifunctioneler kunnen worden ingezet om Wmo-doeleinden te
bereiken. Dit gaat vooral om de sportkantines. De gemeente zal in overleg treden met de eigenaren daarvan (de
sportverenigingen) om te bereiken dat de kantines in het kader van een breder welzijnsaccommodatiebeleid ook
voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.
Prestatieveld 2 “Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met opgroeiproblemen en
ondersteuning van ouders die kampen met opvoedingsproblemen”
Hierbij is een nadrukkelijke relatie te leggen met de inzet van buurt, onderwijs en sportactiviteiten.

•

• Prestatieveld 4 “Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers”
Op het gebied van sport worden nu al themabijeenkomsten georganiseerd, gericht op het werven en behouden
van vrijwilligers.
Prestatieveld 5 “Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal
probleem”
Hierbij moet gedacht worden aan een samenwerking tussen sportorganisaties en professionals uit zorg en welzijn
om mensen met een beperking en/of chronische aandoening actiever te laten bewegen in het dagelijks leven.
•

Prestatieveld 6 “Verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking, een chronisch psychisch
probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van behoud van zelfstandig functioneren of deelname
aan het maatschappelijk verkeer”
Hierbij moet gedacht worden aan het verstrekken van individuele voorzieningen, zoals een sportrolstoel.
•
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TRENDS EN SITUATIE IN ZEEWOLDE

Sport is voortdurend in ontwikkeling. Voor een lange termijnvisie op sport is het essentieel hiermee rekening te
houden. In dit hoofdstuk worden diverse ontwikkelingen en trends beschreven die verband houden met sport,
waar mogelijk voorzien van cijfers.
3.1 Landelijke trends
In deze paragraaf wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen op sportgebied in Nederland behandeld. De
landelijke trends zijn uitgewerkt volgens de driedeling:
• De sporter;
• De sportorganisatie;
• De sportaccommodatie.
De sporter
• In de demografische ontwikkelingen spelen vergrijzing, ontgroening en verkleuring een belangrijke rol. Kortom,
het aantal ouderen stijgt, het aantal jongeren neemt geleidelijk af en het aantal inwoners van allochtone
herkomst neemt licht toe. Vergrijzing en verkleuring zijn van betekenis voor de sport omdat de sportdeelname
onder ouderen en etnische minderheden (vooralsnog) lager ligt dan onder jongeren en autochtonen.
•

De demografische ontwikkelingen hebben invloed op de populariteit van verschillende takken van sport.
Sporten die tot op hoge leeftijd kunnen worden beoefend zullen populairder worden (zoals bijvoorbeeld
wandelen, fietsen, jeu de boules, golfen, fitness).

•

Landelijk gezien is zwemmen de meest beoefende sport, gevolgd door toerfietsen/wielrennen, fitness/aerobics
en wandelsport (Trendrapport Bewegen en Gezondheid van het ministerie van VWS).

•

Lichamelijk minder actieve groepen in de samenleving zijn jeugdigen, jongvolwassenen, ouderen, chronisch
zieken, niet werkenden, mensen met overgewichten mensen met een niet-Nederlandse herkomst
(Trendrapport Bewegen en Gezondheid).

•

Overgewicht is een groeiend probleem: het aantal kinderen met overgewicht is de afgelopen vijfentwintig jaar
bijna verdriedubbeld. Inmiddels heeft bijna één op de zes kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar in
Nederland overgewicht. Op deze leeftijd hebben meer meisjes (20%) dan jongens (13%) overgewicht. Niet
alleen het percentage kinderen met overgewicht is gestegen, maar ook het percentage kinderen dat véél te
zwaar is (obesitas). Bovendien blijkt dat kinderen op steeds jongeren leeftijd te zwaar zijn. Daarnaast komt
overgewicht voor bij de helft van de Nederlandse mannen en ruim 40% van de Nederlandse vrouwen. Ernstig
overgewicht komt echter vaker voor bij vrouwen. Indien de huidige ontwikkeling zich voortzet, zal in 2015 naar
schatting 15-20% van de volwassen Nederlanders ernstig overgewicht ofwel obesitas hebben (Sociale Monitor
CBS).

•

Er treedt een verschuiving op van sportbeleid naar bewegingsbeleid. Een uiting hiervan is de Nederlandse
Norm voor Gezond Bewegen (NNGB). Om aan de norm te voldoen moeten Nederlanders minimaal vijf dagen
per week een half uur matig intensief bewegen. Kinderen moeten zelfs minimaal een uur bewegen in plaats
van een half uur. Dit kan ook door het maken van een stevige wandeling of fietstrip.

•

Veel jeugdigen haken op tienerleeftijd (tijdelijk) af als sportdeelnemer. Zij maken een keuze in hun
vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld tussen een verenigingsactiviteit of een bijbaantje.
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De sportorganisatie
• Bestuurders van amateursportverenigingen, veelal vrijwilligers, hebben te maken met een veelheid aan weten regelgeving, vooral gericht op de kantine en de accommodatie (jaarboek Sport, beleid en onderzoek).
•

Vanuit het rijk wordt gestuurd op ontwikkeling van integraal beleid binnen de driehoek “buurt – onderwijs –
sport”, waarbij een bindende rol is weggelegd voor sport(verenigingen).

•

Vanuit het rijksbeleid wordt er tevens op aangestuurd dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. De Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet bijdragen dit doel te bereiken. Ook van sportorganisaties wordt
verwacht dat zij een bijdrage leveren om te participeren in de Wmo.

•

De behoefte op basisscholen aan vakleerkrachten bewegingsonderwijs zal de komende jaren toenemen
doordat pas afgestudeerde docenten in het basisonderwijs niet meer bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te
geven.

•

De groei van het aantal individuele sporten (zoals fitness en aerobics) wordt voor een groot deel opgevangen
door commerciële sportaanbieders, waaronder sport- en dansscholen.

De sportaccommodatie
• De vraag naar kunstgras bij diverse buitensportverenigingen (voetbal, korfbal en hockey) groeit (verdere
uitwerking in hoofdstuk 5: Pijler sportvoorzieningen).
•

Multifunctionele sportcentra zijn nog steeds in opmars, soms gecombineerd met andere
(vrijetijds-)voorzieningen (jaarboek Sport, beleid en onderzoek).

•

Sport speelt in toenemende mate een rol in de naschoolse activiteiten en buitenschoolse opvang, al dan niet in
het kader van een brede school.

3.2 De situatie in Zeewolde
Naast de landelijke trends is ook een aantal lokale trends en ontwikkelingen van invloed op de ontwikkeling van
sport in Zeewolde.
Vijftig jaar geleden klotste hier nog water... Nu is Zeewolde één van de zeldzame plaatsen in Nederland waar men
ruimte, rust, natuur, goede voorzieningen én ondernemerszin aantreft. Dit alles midden in Nederland.
3.2.1 Leeftijdsopbouw
Zeewolde is jong. Dit geldt zeker ook voor de bevolking. Veel gezinnen met jonge kinderen vestigen zich in
Zeewolde. Een belangrijke reden hiervoor is de kindvriendelijke omgeving. In de ruim opgezette woonwijken is er
veel ruimte om te spelen. Niet voor niets is Zeewolde uitgeroepen tot meest kindvriendelijke gemeente van
Flevoland. Wat Zeewolde zeker bijzonder maakt, is het grote aantal jonge inwoners: meer dan een derde deel van
bevolking is jonger dan 20 jaar.
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Tabel 2.1. Leeftijdsopbouw op 1 januari 2008
Leeftijdsklasse
1995
0-4 jaar
1.517
5-9 jaar
1.313
10-14 jaar
903
15-19 jaar
570
20-24 jaar
598
25-44 jaar
5.397
45-64 jaar
1.914
65-80 jaar
671
80 jaar en ouder
40
Totaal
12.923

2000
1.774
1.792
1.447
914
675
6.704
2.778
1.086
88
17.258

2005
1.616
1.792
1.744
1.303
815
6.429
3.962
1.243
216
19.120

2006
1.593
1.769
1.763
1.379
851
6.293
4.255
1.281
237
19.421

2007
1.556
1.770
1.750
1.477
867
6.158
4.549
1.326
251
19.704

2008
1.529
1.829
1.785
1.497
972
6.170
4.845
1.371
288
20.286

Bron: Gemeente Zeewolde
3.2.2 Bevolkingsprognose
Ruim één op de drie inwoners is jonger dan 20 jaar (ruim 6.600 inwoners). Er zijn nog relatief weinig ouderen, bijna
8% is 65 jaar of ouder (circa 1.500 inwoners). De meeste verhuizingen binnen de gemeente spelen zich af richting
de wijken Horsterveld en Polderwijk en binnen de wijk Horsterveld zelf. Circa 3,4% van de inwoners is van nietwesterse afkomst. Er zijn veel gezinnen met (jonge) kinderen; maar liefst de helft van de huishoudens behoort tot
deze categorie. Zeewolde groeit door tot ruim 26.000 inwoners in 2018.
Tabel 2.2. Bevolkingsprognose
Leeftijd
0-4 jaar
5-9 jaar
10-14 jaar
15-19 jaar
20- 24 jaar
25-44 jaar
45-64 jaar
65- 80 jaar
80 jaar en ouder
Totaal

3.2.3

2007
1567
1771
1736
1469
881
6319
4473
1299
253

2010
1624
1816
1853
1650
1130
6725
5413
1472
320

2015
1816
1899
1928
1785
1364
7243
6747
1894
416

2018
1901
1958
1963
1782
1342
7345
7320
2185
437

2020
1883
1955
1923
1746
1256
7208
7410
2361
461

2025
1782
1908
1889
1684
1181
6849
7376
2929
526

19.768

22.003

25.092

26.233

26.203

26.124

Onderwijs

Tabel 2.3 Leerlingen per type onderwijs op 1 oktober 2006
2006

Basisonderwijs

2007
Leerlingen

2008

Leerlingen

Scholen

Scholen

Leerlingen

Scholen

2.745

10

2.778

10

2.778

11

-

Openbaar

1.078

4

1.109

4

1.098

5

-

Bijzonder

1.667

6

1.669

6

1.880

6

517

1

520

1

517

1

Voortgezet onderwijs
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N.B.: Openbaar onderwijs inclusief Daltonschool De Delta
Bron: Gemeente Zeewolde
3.2.4 Een sportieve gemeente
Tennissen, honkballen, hockeyen, zeilen, taekwondo, voetballen, paardrijden...
Als u door het dorp rijdt, ziet u dat sport een belangrijke plaats inneemt in de gemeente Zeewolde. Overal zijn
sportaccommodaties voor zowel binnensporten als buitensporten te vinden. Zeewolde heeft, kijkend naar het
aantal inwoners in de gemeente, een groot sportaanbod voor jong en oud. Van tennis tot honkbal, van
watersporten tot voetbal: vrijwel alle populaire sporten zijn te beoefenen in Zeewolde.
Ook nodigt de prachtige omgeving uit om sportief in de natuur bezig te zijn. In het Horsterwold ligt een 55 hectare
groot Golfpark van nationale allure. Op het Golfpark vindt u een 18 hole baan met oefengedeelte. Ook in
het Harderbos ligt een golfbaan. De bossen, het uitgestrekte polderlandschap en het water zorgen ervoor dat u in
Zeewolde prachtige fiets-, wandel-, ruiter-, en skeelertochten kunt maken. Een bekende
langeafstandswandelroute die door Zeewolde loopt, is het Flevospoor. Met verschillende jachthavens en
aanlegsteigers is Zeewolde ook geliefd bij watersporters.
De gemeente Zeewolde kent, afgemeten aan zijn relatief korte bestaansgeschiedenis, een rijk
sportverenigingsleven. Het merendeel van de sportverenigingen is aangesloten bij NOC*NSF. Het aantal sporters
dat is aangesloten bij een sportvereniging bedraagt ca. 4000. Zeewolde wijkt daarin niet erg af van vergelijkbare
gemeenten (bron: Nota ‘Tijd voor sport’, provincie Flevoland.
Tabel 2.4 Sport
1 januari 2008
aantal
SPORTVERENIGINGEN
Sportverenigingen
33
Leden
Ca. 4.200
Jeugdleden (4-17 jaar)
Ca. 2.356
ACCOMMODATIES
Sporthallen
2
Sportzaal
1
Sportparken
1
Voetbalvelden
7
Overige sportvelden/ banen
8
N.B. Aantal jeugdleden is gebaseerd op verenigingen die in 2008 subsidie hebben ontvangen Bron: Gemeente
Zeewolde
De sportcultuur in Zeewolde wijkt niet erg af van die in vergelijkbare gemeenten (bron: Nota ‘Tijd voor sport’.
Provincie Flevoland, juli 2005).
3.2.5 Het huidige sportbeleid gemeente Zeewolde
Van integraal sportbeleid is tot op heden geen sprake! Wat er qua sportbeleid is, is vastgelegd in afzonderlijke
beleidsnotities:
Bijvoorbeeld:
• Algemene subsidieverordening
• Nota gezondheidsbeleid
• Nota ouderenbeleid
• Nota jeugdbeleid
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3.2.6 De sporter
Sport heeft een belangrijke functie voor de jeugd in de gemeente Zeewolde. Uit de in 2007 gehouden
jongerenenquête blijkt dat 12% van de jeugd tot 18 jaar in het geheel niet sport. Veel jeugd maakt gebruik van het
sportaanbod van verenigingen. Het sportaanbod is tevens toegankelijk voor ouderen en vaak ook voor
gehandicapten.
Ruim 80% van de jongeren sport minstens één keer per week. Zestig procent van de jongeren is lid van een
sportvereniging en 12% geeft aan zelf wekelijks te sporten. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.
Een meerderheid van de jongeren vindt dat er niet voldoende activiteiten in de buurt zijn.
Bron: jongerenenquête GGD Provincie Flevoland 2006/2007.
Volgens de GGD Volwassenenenquête 2005 sporten 34% van de volwassenen 24 t/m 55 jaar in Zeewolde zelden of
nooit. (Flevoland 38%) Van deze sportende volwassenen sport 62% bij een sportvereniging.
Voor wat betreft de senioren van 55 t/m 75plus is de sportdeelname aanzienlijk lager. 59% geeft aan nooit of
zelden te sporten. (Flevoland 59%) Bron: GGD seniorenenquête 2004.
3.2.7 De sportvereniging
De sport in Zeewolde kent een sterke verenigingsdichtheid en goed georganiseerde verenigingen. De
saamhorigheid tussen de verenigingen wordt als positief ervaren. Er is regelmatig overleg tussen de verenigingen.
Echter er zijn ook knelpunten op het gebied van kader- en vrijwilligerstekort. De binnensportverenigingen kampen
met te weinig beschikbare accommodatie.
3.2.8 Sportaccommodaties
Het accommodatieaanbod in Zeewolde is goed en kent een goede spreiding over de gemeente. De accommodaties
zijn uitstekend bereikbaar en bieden de verenigingen voldoende ruimte om activiteiten te organiseren. De
gemeente is eigenaar van de meeste binnensportaccommodaties. Een aantal is geprivatiseerd (vooral tennis).
Verder zijn er een aantal private sportscholen, (jacht)havens en een manege. De buitensportaccommodaties zijn
geprivatiseerd.
Zie voor een overzicht: bijlage 1 Sportaccommodaties
3.2.9 Tarieven en subsidies
Tarifering is een belangrijk beleidsinstrument in het gemeentelijk sportbeleid. Het huidige tarievenbeleid is
vastgesteld in 2004. Het speerpunt binnen de huidige subsidieregels ligt vooral bij de stimulering van de
jeugdsport.
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HOOFDSTUK 4 SWOT-ANALYSE EN TOEKOMSTIG BELEID

In de voorgaande hoofdstukken is stilgestaan bij de huidige situatie van sport en andere beleidsterreinen in de
gemeente Zeewolde en de trends en ontwikkelingen die hierop van invloed zijn. Dit resulteert in een overzicht van
sterke en zwakke punten, van kansen en bedreigingen. Deze worden hieronder schematisch weergegeven. Op basis
van de SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), die tezamen met de verenigingen is
opgesteld, worden de uitdagingen voor het toekomstige beleid geformuleerd.
4.1

SWOT
Sterkten
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Ligging van de binnensport en de
buitensportaccommodaties.
(sporthart Zeewolde)
Gemakkelijke bereikbaarheid van
de accommodaties.
Kunstgrasvelden
hockey/voetbal/korfbal.
Kwaliteit accommodaties. O.a.
mooi binnenwater.
Goede verlichting
buitensportaccommodaties.
Vrijwel compleet aanbod diverse
sporten en sportactiviteiten zowel
binnen, buiten als op het water.
Regelmatig sportoverleg
verenigingen.
Sport wordt laagdrempelig
aangeboden.
Gemiddeld hoog inkomen
waardoor meerdere sporten
worden bedreven.
Breedtesportimpuls.

Zwakten
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Met uitzondering van Het Baken
te weinig sociale faciliteit, o.a.
kantinefaciliteit in de
sportvoorzieningen waardoor
leden van de sportverenigingen
minder binding met elkaar
hebben.
Te weinig parkeergelegenheid
voetbal/hockey.
Slechte
watersportvoorzieningen
(takels/helling/wier/…).
Onvoldoende deskundigheid en
kwaliteit sportvrijwilligers.
Geen regie op capaciteit
sportvoorzieningen.
Geen atletiekaccommodatie.
Er worden geen extreme sports
beoefend.
Korfbal: geen kleedkamers,
kantine en toiletten.
Korfbal: m.i.v. seizoen 2009
geen speelveld ter beschikking.
Geen topsport betekent geen
uitstraling naar breedtesport.
Het is moeilijk 14+ jeugd vast te
houden.
Geen of nauwelijks geïntegreerd
sportaanbod.
Verenigingen zijn verdeeld over
meerder accommodaties door
historisch gebruik.
Accommodaties zijn soms niet
geschikt (wedstrijdnormen
NOC*NSF).
In kwantiteit onvoldoende
binnensportaccommodatie.

11

•

Kansen
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

Er is in Zeewolde t.b.v. uitbreiding
sportaccommodaties grond
(ruimte) beschikbaar.
Maatschappelijke activiteiten en
stages kunnen o.a. binnen de
sport worden uitgevoerd.
Groeipotentieel voor
sportverenigingen.
Hoog inkomen: veel privaat geld?
Ontwikkeling en bouw
Multifunctionele Accommodatie
(MFA).
Indien korfbal in het sporthart
blijft meer samenwerking gebruik
kantine voetbal en hockey.
Oprichting Sportraad? en clusters
binnensport, buitensport en de
natte sport. Hierdoor meer
samenwerking op gebied van
faciliteiten tussen verenigingen
met behoud van identiteit.
Het binnenhalen van
evenementen waardoor promotie
Zeewolde.
Starteiland + faciliteiten t.b.v. de
watersport.
Ontwikkeling van een visie.
Zaaluitbreiding De Horst

Het is niet mogelijk binnen te jeu
de boulen.
Bedreigingen

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Invloed milieugroepen op
ontwikkeling
watersportfaciliteiten en ‘natte’
sport.
De tijd dringt: gebrek aan
accommodaties leidt tot afbreuk
van sportkansen. O.a. noodzaak
nieuwe locatie korfbal.
Financiën en subsidies.
Groeipotentieel indien
onvoldoende accommodaties.
Druk op de sportverenigingen
om meer aan te bieden
(maatschappelijke activiteiten)
dan alleen sport (kerntaak).
Verschuiving kerntaak gemeente
naar sportvereniging.
Concentratie op vrijwilligerswerk
(WMO, sport).
Kwaliteitseisen sport voor wat
betreft coach/trainer/kantine
etc.
Onbewust onbekwame
bestuursleden.
Steeds meer wet- en
regelgeving.
Ledenstop door accommodatie
tekort.
Uitbreiding Almere richting
Zeewolde.
Tijd is de belangrijkste drempel
in keuze voor MFA-sportzaal.
Publieke opinie dringt: situatie
korfbal
(veld/kantine/kleedkamers) is
belabberd en leidt tot
ondergang van de vereniging
(ca. 90 jeugdleden) als niet
wordt ingegrepen.

4.2
Toekomstig beleid
Het sportbeleid is erop gericht dat zoveel mogelijk inwoners van Zeewolde gaan c.q blijven sporten en bewegen,
vanuit de overtuiging dat sporten en bewegen een positieve bijdrage levert aan de gezondheid, de ontspanning en
de leefbaarheid. Inwoners moeten actief gestimuleerd worden om te gaan c.q. blijven sporten.
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Het voorzieningen- en sportaanbod moeten aansluiten bij de vraag en de behoeften van de (potentiële) sporter. De
inwoners moeten in staat worden gesteld om te kunnen sporten en bewegen vanuit hun eigen interesse en
omstandigheid, in een bereikbare en geschikte omgeving en tegen een betaalbare prijs.
4.3
Doelstellingen sportbeleid
• Zoveel mogelijk inwoners van Zeewolde (gaan) sporten en bewegen.
• Sportdeelname wordt actief gestimuleerd, met jeugd, ouderen en mensen met een handicap als primaire
doelgroepen.
• Optimale afstemming voorzieningen- en sportaanbod op de vraag van de sporter.
• Het verhogen van de kwaliteit van sportbeoefening.
• Het bijdragen aan maatschappelijke doelen, waarbij sport als instrument wordt ingezet
4.4
Pijlers sportbeleid
Om de genoemde doelstellingen te realiseren, wordt het sportbeleid vormgegeven aan de hand van de volgende
vier pijlers, te weten:
1. Sportvoorzieningen
2. Sportaanbod
3. Sportstimulering
4. Subsidies en tarieven
In deze nota zullen per pijler de visie, de beleidsuitgangspunten en de doelstellingen geformuleerd worden.
Vervolgens worden de geformuleerde doelstellingen uitgewerkt tot beleidsvoornemens.
4.5 Gemeentelijke taken
De gemeente Zeewolde ziet het als haar kerntaak om invulling te geven aan het sportbeleid. Binnen deze kerntaak
vervult de gemeente de volgende rollen:
Regisserende rol
De gemeente regisseert de uitvoering van het beleid, bevordert en regisseert (lokaal én regionaal) samenwerking
tussen partijen die er op is gericht het aanbod aan voorzieningen te versterken en/of de maatschappelijke waarde
van de sport te benutten en neemt initiatieven die leiden tot versterking van de sport.
Voorwaardenscheppende rol
Om sporten en bewegen mogelijk te maken schept de gemeente in het kader van haar regierol voorwaarden met
het realiseren en onderhouden van sportvoorzieningen. Binnen deze rol speelt niet alleen de kwaliteit van de
accommodaties een rol, maar zeker ook de kwantiteit. Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen kwaliteit,
kwantiteit en financiële haalbaarheid.
Behalve de sportvoorzieningen creëert de gemeente ook voorwaarden als het gaat om de subsidies en tarieven, die
voor een groot deel de betaalbaarheid van sport bepalen.
Stimulerende rol
De gemeente stimuleert sportdeelname door het initiëren van sportstimuleringsprojecten. Bovendien kunnen
subsidies als stimulerend instrument worden ingezet om beoogde doelen van het sportbeleid te realiseren. De
gemeente stimuleert de samenwerking tussen de sectoren Buurt, Onderwijs en Sport. Daarnaast zal de gemeente
de sportverenigingen actief en gericht ondersteunen in de overtuiging dat de sportverenigingen een belangrijke
uitvoerder zijn van het gemeentelijke sportbeleid.
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HOOFDSTUK 5 PIJLER SPORTVOORZIENINGEN
5.1
Algemeen
De lokale sport- en beweegvoorzieningen vormen de hardware binnen het sportbeleid. Zonder de hardware is
sporten onmogelijk. Het accommodatiebeleid is daardoor een belangrijke pijler binnen het sportbeleid. Het stelt de
kaders met betrekking tot het faciliteren en voorwaarden scheppen van de sport, waarbij ook grenzen gesteld
worden aan omvang en beschikbaarheid.
5.2
Visie
Sportvoorzieningen vormen de basisvoorwaarde om te kunnen sporten. De gemeente draagt zorg voor voldoende
binnen- en buitensportaccommodaties en bevordert een optimale inzet en multifunctioneel gebruik van diverse
buitensportaccommodaties. Een optimale spreiding, een goede bereikbaarheid en veiligheid zijn belangrijke
criteria.
De kwaliteit van sportbeoefening wordt mede bepaald door de kwaliteit van de sportaccommodaties. De kwaliteit
heeft dan ook een hogere prioriteit dan de nabijheid. Voor de allerjongste jeugd tot 12 jaar is het wel wenselijk om
spel- en sportvoorzieningen dicht bij huis en school te realiseren.
Om zoveel mogelijk mensen te stimuleren te gaan sporten, zullen de accommodaties betaalbaar moeten blijven. In
de visie van de gemeente Zeewolde is de sportende consument overigens wel bereid om mee te betalen aan
verbetering van de kwaliteit.
Voorzieningen moeten niet alleen gecreëerd worden voor de georganiseerde sporters. Het aantal
ongeorganiseerde sporters neemt jaarlijks toe. Voorzieningen in de openbare ruimte moeten ertoe leiden dat ook
tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van deze doelgroep.
5.3
Beleidsuitgangspunten
De gemeente Zeewolde realiseert sportaccommodaties die aangemerkt kunnen worden als basissportvoorziening.
Een belangrijk principe hierbij is de mate waarin voorzieningen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het
gemeentelijke sportbeleid, maar ook het maatschappelijke draagvlak. Het maatschappelijke draagvlak wordt hierbij
omschreven als ‘de mate waarin een voorziening bijdraagt aan het welzijn van de gehele gemeente, in combinatie
met de bezettingsgraad’.
Sporters worden steeds kritischer als het gaat om de kwaliteit van het aanbod en zijn ook bereid om hiervoor te
betalen. De kwaliteit van de sportaccommodaties zal hierin ook moeten meegroeien. Investeringen die gemoeid
zijn met het verbeteren van de accommodaties zullen (gedeeltelijk) worden verrekend in de huurtarieven.
De gemeente Zeewolde streeft een intensief en multifunctioneel gebruik van voorzieningen na vanuit de
overweging dat de behoefte hiervoor bestaat en dat een gezamenlijk gebruik het draagvlak voor een
accommodatie vergroot. Voorzieningen voor de basisschool jeugd worden zoveel mogelijk gerealiseerd in de
omgeving van huis en school.
Bovendien worden, waar mogelijk, accommodaties gecentraliseerd aangezien centralisatie leidt tot vermindering
van exploitatielasten, tot verbetering van de kwaliteit van sportbeoefening en tot versterking van de vitaliteit van
verenigingen.
Verenigingen worden gestimuleerd om accommodaties in eigen beheer te nemen, indien dit hun positie versterkt.
Dit zal voornamelijk gelden voor buitensportaccommodaties.
De openbare ruimte wordt in toenemende mate gebruikt voor sport en bewegen. Sport, spel en bewegen krijgen
extra aandacht bij de inrichting van de openbare ruimte.
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5.4
1.
2.
3.
4.

Doelstellingen
Het vaststellen van een basissportvoorziening.
Het optimaliseren van gebruik en bezetting van de sportaccommodaties.
Het realiseren en onderhouden van spel- en sportvoorzieningen ten behoeve van de basisschooljeugd in
de nabijheid van huis en school.
Het inbedden van ruimte en voorzieningen voor sport, spel en bewegen bij de inrichting van de openbare
ruimte.

5.4.1 Het vaststellen van een basissportvoorziening
Het is van belang om kaders te stellen welke voorzieningen aangemerkt worden als een basissportvoorziening. De
volgende criteria worden hiervoor gehanteerd:
• de voorziening moet bestemd zijn en gebruikt worden voor actieve sportbeoefening waarvoor een fysieke
inspanning geleverd moet worden;
• de voorziening dient in hoge mate een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het sportbeleid in het
algemeen, aan de sportstimulering in het bijzonder en aan de leefbaarheid;
• de voorziening is in de openbare ruimte of op de commerciële markt niet of beperkt beschikbaar;
• de voorziening heeft maatschappelijk draagvlak, bereikt een hoge bezettingsgraad en geeft invulling aan de
lokale sportbehoefte;
• in het geval van sporthallen en sportzalen dienen deze bestemd te zijn voor gebruik door het onderwijs en
door verschillende verenigingen ten behoeve van meerdere sportvormen.
De gemeente Zeewolde draagt bij aan de realisatie van basissportvoorzieningen als wordt voldaan aan
bovenstaande criteria. Bij het bepalen van de standaardinrichting worden landelijke normeringen gehanteerd.
Beleidsvoornemens
1.
De criteria hanteren voor het bepalen van een basissportvoorziening en op basis daarvan een bijdrage
leveren aan de realisatie van de voorziening.
2.
Het vaststellen van een standaardinrichting van voorzieningen voor zowel binnensport als buitensport
conform landelijke normeringen.
5.4.2 Het optimaliseren van gebruik en bezetting van de sportaccommodaties
Des te meer een accommodatie gebruikt wordt des te hoger is het maatschappelijke draagvlak en des te
waardevoller is een accommodatie voor de Zeewolder gemeenschap. De binnensportaccommodaties zijn tijdens de
populaire uren (18.00 – 22.00 uur) goed bezet en ook de basisscholen maken dagelijks gebruik van een aantal
binnensportaccommodaties. De behoefte door de groei van het voortgezet onderwijs groeit. Een ander
aandachtspunt is de verschuiving leerlingen basisonderwijs van Zuid naar de Polderwijk. Sportverenigingen geven
aan de komende jaren te kunnen groeien met 5 – 10%.
Beleidsvoornemen:
3.
Optimaal gebruik van binnensportaccommodaties op korte termijn realiseren, zodanig dat verenigingen
minder versnipperd zijn over de verschillende accommodaties en overall de zaalbezetting kan toenemen.
4.
Op korte termijn een oplossing vinden voor de accommodatieproblematiek van de korfbalvereniging.
5.
Het basisonderwijs kan ten behoeve van het bewegingsonderwijs gebruik maken van de
buitensportaccommodaties.
6.
Onderzoeken op welke manier de kantinefunctie verbeterd kan worden bij sportzaal Zeewolderhoek en
sporthal De Horst, zodat de sociale binding van verenigingen vergroot kunnen worden.
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5.4.3 Het realiseren op middellange termijn van (uitbreiding van) de binnensport- en
buitensportaccommodatie inclusief watersportsportaccommodaties
De gemeente Zeewolde heeft besloten om voor een nieuw te ontwikkelen wijk, de Polderwijk, de mogelijkheid te
onderzoeken hier een multifunctionele accommodatie te starten. De multifunctionele accommodatie moet
onderdak bieden aan basisonderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang en sport. Daarbij zijn door gemeente en
schoolbesturen een aantal uitgangspunten geformuleerd die leidend zijn in het proces tot realisatie.
Beleidsvoornemen:
7.
Op middellange termijn de realisatie van een multifunctionele (sport)accommodatie in de Polderwijk
met mogelijkheid tot uitbreiding.
5.4.4

Het realiseren op middellange termijn van een geschikte watersportbasisvoorziening ten behoeve van
de watersport.
Zeewolde heeft als gemeente aan het Wolderwijd te maken met vele watersporters en recreanten die het dorp
‘aandoen’. Echter de watersportverenigingen ondervinden hinder van veel wier in het water. Ook de
basisvoorzieningen zoals hellingen en takel ontbreken.
Beleidsvoornemen:
8.
Op middellange termijn de realisatie van hellingen en takel ten behoeve van de watersportvereniging.
9.
Op korte termijn een oplossing vinden voor de hinder die de watersport ondervindt van het wier.
5.4.5

Het realiseren op lange termijn van een uitbreiding van de huidige buitensportaccommodaties aan de
Horsterweg
Afhankelijk van de groeiscenario’s van ZeewoIde ontstaat in de toekomst de behoefte aan uitbreiding van de
buitensportaccommodaties aan de Horsterweg en directe omgeving.
Beleidsvoornemen:
10.
Door een in te stellen sportplatform een onderzoek te laten doen naar de behoefte, de wensen en de
eisen voor uitbreiding huidige buitensportaccommodaties zo mogelijk in combinatie met
binnensportaccommodaties.
5.4.6

Het realiseren en onderhouden van spel- en sportvoorzieningen ten behoeve van de basisschooljeugd in
de nabijheid van huis en school
Hoewel in het kader van een efficiënter ruimtegebruik voorgenomen is om in voorkomende gevallen
accommodaties te centraliseren, wordt daarentegen het belang uitgesproken om spel- en sportvoorzieningen voor
de jongste jeugd te realiseren en te onderhouden in de nabijheid van huis en school. De veiligheid en de
laagdrempeligheid zullen eraan bijdragen dat kinderen meer gaan sporten en bewegen. Dit kan gerealiseerd
worden door trap- en speelveldjes aan te leggen en/of te onderhouden in huidige woonkernen of in de
planvorming mee te nemen bij toekomstige uitbreidingsplannen. Daarnaast wordt als uitgangspunt gehanteerd dat
er, waar mogelijk, sportvoorzieningen worden gerealiseerd in de nabijheid van de basisscholen. Dit heeft de
volgende voordelen:
•
Er ontstaat een voorziening die gemakkelijk bereikbaar is voor de schooljeugd.
•
De voorziening kan worden ingezet voor het bewegingsonderwijs.
•
De voorziening kan worden ingezet voor sportactiviteiten tijdens de naschoolse opvang.
•
De school heeft vaak een centrale ligging, zodat de sportvoorziening ook door de buurt gebruikt kan
worden.
•
De voorziening geeft andere sportmogelijkheden.
Bovenstaande past ook uitstekend binnen de voorgenomen ontwikkeling van een brede school in Zeewolde. Als het
gaat om het centraal situeren van een schoolgebouw of schoolgebouwen met meerdere faciliteiten, dan mag een
sport- en spelvoorziening hierin niet ontbreken.
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Beleidsvoornemen:
11.
Decentraal in de nabijheid van huis en school zijn sport- en spelvoorzieningen ten behoeve van de
basisschoolkinderen.
5.4.7

Het inbedden van ruimte en voorzieningen voor sport, spel en bewegen bij de inrichting van de
openbare ruimte.
Zeewolde beschikt over een groot aantal wegen, paden en natuur die zich uitstekend lenen voor sportieve
recreatie zoals wandelen, fietsen, hardlopen, ruitersport en andere routegebonden vormen van sport en bewegen.
De gemeente zal zich sterk blijven maken voor veilige fietspaden, wandelpaden, ruiterpaden en andere geschikte
voorzieningen of routes bij het (her)inrichten van de openbare ruimte.
Beleidsvoornemen:
12.
Bij de (her)inrichting van wijken en natuur dient in samenspraak met deskundigen op het gebied van
ruimtelijke ordening ingebed te worden dat er mogelijkheden komen om te sporten, bewegen en spelen.
13.
Bestaande sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte dienen structureel onderdeel uit te
maken van het onderhoudsprogramma.
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HOOFDSTUK 6 PIJLER SPORTAANBOD
6.1
Algemeen
Behalve de feitelijke sportvoorzieningen is het beschikbare sportaanbod een belangrijk aspect binnen het
sportbeleid. De kwaliteit, beschikbaarheid, laagdrempeligheid van het aanbod zijn mede bepalend of mensen gaan
sporten en bewegen. Bovendien zal het sportaanbod moeten inspelen op de veranderende behoeften van de sport
consument.
6.2
Visie
De sportverenigingen hebben een vaste positie verworven in de maatschappij. De sportvereniging bereikt met haar
activiteiten een groot aantal burgers, dat zodoende in aanraking komt met ontspanningsmogelijkheden, normen en
waarden, saamhorigheid en gezonde tijdsbesteding. De sportverenigingen worden dan ook gezien als belangrijkste
uitvoerder van het lokale sportbeleid. De positie van de sportvereniging is echter aan verandering onderhevig.
Onder druk van veranderende behoeften, een kostenbewustere overheid en een afnemende bereidheid tot
vrijwilligerswerk wordt de traditionele vereniging gedwongen haar rol te heroverwegen. Kwaliteit is daarbij het
motto. Een vereniging die aan deze verandering tegemoet wil komen, heeft in de toekomst voldoende vitaliteit om
te kunnen blijven bestaan. Vitaal in de zin van: bereidheid tot verandering, georiënteerd op de maatschappij, klanten omgevingsgericht en beschikkend over een kwalitatief hoogwaardige organisatie. De vitale vereniging is dus niet
alleen intern gericht maar vooral ook extern.
De bevolkingsopbouw zal op termijn veranderen; de ontgroening en vergrijzing hebben tot gevolg dat er minder
jongeren en meer ouderen zullen zijn. Deze ontwikkeling zal ook gevolgen hebben voor de sportverenigingen. De
toekomstige vereniging bereidt zich hierop voor en is in staat de veranderende vraag in te vullen. Steeds meer
mensen kiezen ervoor hun sport uit te oefenen zonder lid te worden van een vereniging of andere sportinstelling.
Zij gaan zelfstandig fietsen, trimmen, wandelen etc. in de openbare ruimte (ongeorganiseerde sport). Ook
modieuze sportbeoefening waarbij sfeer en omgeving belangrijk zijn, wint terrein. Te denken valt aan fitness,
aerobics, spinning etc. Vaak heeft een dergelijke beoefening een kortstondig tijdelijk karakter (anders
georganiseerde sport).
6.3 Beleidsuitgangspunten
De gemeente Zeewolde gaat zich primair bezighouden met de georganiseerde sport. Behalve een
voorwaardenscheppende rol zal de gemeente hier ook de regisserende rol vervullen. Zonder een goed
functionerend verenigingsleven is een bijdrage van de sport aan de leefbaarheid en aan de kwaliteit van het leven
voor de inwoners ondenkbaar. Voor wat betreft de ongeorganiseerde sport treedt de gemeente Zeewolde zowel
stimulerend als voorwaardenscheppend op, door op het gebied van ruimtelijke ordening de mogelijkheden om te
sporten, bewegen en spelen structureel in te bedden.
De anders georganiseerde sport wordt volledig overgelaten aan de commerciële sector.
6.4 Doelstellingen
•
Het gericht ondersteunen van sportverenigingen.
•
Het versterken van de vitaliteit van verenigingen.
•
Het verbeteren van de communicatie tussen gemeente en sportverenigingen.
•
Het stimuleren van en het scheppen van voorwaarden voor de ongeorganiseerde sport.
6.4.1 Het gericht ondersteunen van sportverenigingen
De Zeewolder sportverenigingen hebben een belangrijke functie waar het gaat om de leefbaarheid en de sociale
cohesie. Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben sommige sportverenigingen moeite om het
hoofd boven water te houden. Om de maatschappelijke functie die de sportvereniging heeft te kunnen behouden,
is ondersteuning nodig. Uit de inventarisatie onder de verenigingen blijkt dat het invullen van kader- en
vrijwilligersfuncties een groot knelpunt is.
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De neiging van leden wordt groter om slechts als afnemer betrokken te zijn bij een vereniging, in plaats van
vrijwilliger. Aangezien het voortbestaan van de verenigingen afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, is dit een
zeer belangrijk aandachtspunt.
Met de volgende activiteiten kunnen de verenigingen gerichter ondersteund worden:
•
Ontwikkelen en uitvoeren van cursussen en themabijeenkomsten ten behoeve van de sportverenigingen.
•
Houden van gesprekken met belangstellende verenigingen en het vervolgens invulling geven
aan hun ondersteuningsbehoeften.
•
Ontwikkelen van een toekomstvisie voor de verenigingen.
•
Ontwikkelen van vrijwilligersbeleid op verenigingsniveau met daarbij aandacht voor het werven en
behouden van vrijwillig kader.
•
Actief stimuleren en creëren van samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen onderling en tussen
sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties.
•
Ondersteuning van sportverenigingen bij het opzetten van activiteiten voor specifieke doelgroepen.
•
Ondersteuning van sportverenigingen bij mogelijke privatiseringstrajecten.
Willen verenigingen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, dan zullen ze zich moeten ontwikkelen tot een
organisatie die oog heeft voor, en onderdeel uitmaakt van de maatschappij en die in staat is in te spelen op
ontwikkelingen en de behoeften van de sporters. Innovatie, samenwerking, schaalvergroting en professionalisering
zijn hierbij kernbegrippen. De gemeente Zeewolde wil de verenigingen die bereid zijn om een maatschappelijke rol
te vervullen en zich ook openstellen voor vernieuwing, ondersteunen.
In de visie van de gemeente is sprake van een vitale sportvereniging wanneer aan de volgende criteria wordt
voldaan:
•
Een positie binnen de samenleving, te weten een vereniging die verantwoordelijkheid neemt en (ook)
extern gericht is. Samenwerking met andere verenigingen, onderwijs en welzijnsorganisaties is hiervan een
logisch gevolg.
•
Financieel heeft de club geen liquiditeitsprobleem en kunnen ook schulden op lange termijn worden
voldaan.
•
Een visie op de eigen positie welke vertaald is in beleidsplannen voor de kortere en langere termijn.
•
De beschikking over voldoende en geschikt kader.
•
De beschikking over een eigentijdse accommodatie die aan alle wettelijke eisen voldoet.
Het feit dat het aantal jongeren procentueel gezien afneemt, het aantal ouderen toeneemt en dat de
sportconsument zich anders is gaan gedragen, heeft consequenties voor de traditionele sportverenigingen. De
kwaliteit van accommodaties, het kader, schaalvergroting en vooral het actief inspelen op de veranderende
omgeving worden van doorslaggevend belang voor het voortbestaan van de sportverenigingen.
Beleidsvoornemen:
14.
Het ondersteunen van sportverenigingen zodat ze beter in staat zijn om hun maatschappelijke functie uit
te voeren.
15.
Het bieden van ondersteuning van sportverenigingen bij het werven en behouden van vrijwilligers.
6.4.2
Communicatie tussen gemeente en sportverenigingen
Aangezien de sportverenigingen de belangrijkste uitvoerders zijn van het sportbeleid, is het van belang dat er op
structurele wijze overleg plaatsvindt tussen gemeente en sportverenigingen. De gemeente is ervan overtuigd dat
de doelstellingen en voornemens uit deze nota een goede en voortdurende communicatie met de
sportverenigingen vereisen. Tevens wordt bekeken in hoeverre de gemeentelijke website ingezet kan worden om
de communicatie met verenigingen te verbeteren.
Beleidsvoornemen:
16.
Het opzetten van een bestuurlijk overleg met de sportverenigingen.
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17.

Het onderzoeken van de mogelijkheden die de gemeentelijke website kan bieden bij de communicatie
met sportverenigingen.

6.4.3
Het stimuleren van en het scheppen van voorwaarden voor de ongeorganiseerde sport
Door het actief ondersteunen van landelijke voorlichtingscampagnes op het gebied van sport, bewegen en
gezondheid en het structureel inbedden van sport- spel- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte worden
voorwaarden gecreëerd voor de ongeorganiseerde sport.
Beleidsvoornemen:
18.
De gemeente Zeewolde vervult met betrekking tot de ongeorganiseerde sport zowel een
voorwaardenscheppende als een stimulerende rol.
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HOOFDSTUK 7 PIJLER SPORTSTIMULERING
7.1
Algemeen
In het hedendaagse sportbeleid mag sportstimulering niet ontbreken. Sport is niet langer een doel op zich, maar
wordt meer en meer ingezet als instrument om bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Sport is gezond, het
verbetert de leefbaarheid en draagt bij aan het welzijn en welbevinden van de Zeewolder bevolking.
7.2
Visie
Het stimuleren van sporten bevordert de gezondheid, de vitaliteit en de leefbaarheid in de wijken. Ook in Zeewolde
is er nog een te grote groep mensen die te weinig of helemaal niet sport of beweegt. Het gemeentelijke beleid
moet erop gericht zijn om zoveel mogelijk mensen in Zeewolde aan het sporten en bewegen te krijgen en/of te
houden. Door sport in te kunnen zetten als instrument om bij te dragen aan maatschappelijke doelen is het van
belang om samenhang te realiseren met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, gezondheid, jeugd en ouderen.
Verenigingsondersteuning moet erop gericht zijn om de sport naar de mensen te brengen, sportstimulering brengt
juist de mensen naar de sport. Samen vormen ze dan ook een belangrijk geheel binnen het sportbeleid in
Zeewolde.
7.3
Beleidsuitgangspunten
De gemeente Zeewolde gaat een gericht doelgroepenbeleid uitvoeren. Het stimuleren van sport en bewegen onder
de jeugd en de ouderen heeft hierin prioriteit. Ook het toegankelijk maken van sporten en bewegen voor mensen
met een lichamelijke beperking maakt onderdeel uit van het sportbeleid. Verenigingen die zich actief inzetten door
sporten te stimuleren onder de genoemde doelgroepen, kunnen rekenen op steun van de gemeente.
De sportstimulering wordt afgestemd op andere beleidsvelden om daarmee integraliteit te bereiken.
7.4
Doelstellingen
Sportstimulering moet ertoe leiden dat zoveel mogelijk inwoners van Zeewolde gaan of blijven sporten en
bewegen. De prioriteit ligt bij jongeren, ouderen en mensen met een lichamelijke beperking
7.5
Doelgroepen
De gemeente Zeewolde richt zich in haar sportstimuleringsbeleid op de jeugd, de senioren en mensen met een
lichamelijke beperking. Zeewolde kiest voor de jeugd omdat kinderen al op jonge leeftijd kennis moeten maken
met sport om dat op latere leeftijd nog te willen beoefenen. Daarnaast draagt sport bij aan de ontwikkeling en
ontplooiing van jongeren. Leren winnen, maar ook leren verliezen, het leren houden aan spelregels. In die zin heeft
sport ook een opvoedkundige betekenis.
Daarnaast richt Zeewolde zich op de groep senioren. Deze groep wordt door de vergrijzing steeds groter en het is
belangrijk dat deze groep op een gezonde manier oud kan worden. Dat is niet alleen prettig voor de mensen zelf,
maar reduceert mogelijkerwijs de kosten van gezondheidszorg, wijkverpleging etc. Sporten en bewegen kunnen
daaraan bijdragen. Sporten biedt ook in belangrijke mate een mogelijkheid voor het opdoen van sociale contacten
en voor het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement.
De doelgroep mensen met een lichamelijke beperking mag niet ontbreken in het sportstimuleringsbeleid. Deze
groep mensen staat vaak verder van de reguliere sport af en de drempel om deel te nemen aan de georganiseerde
sport is vaak hoog.
De keuze voor bovenstaande doelgroepen houdt niet per definitie in dat andere doelgroepen buiten de boot
vallen. Daar waar specifieke behoefte aan ondersteuning is of ontstaat, zal geprobeerd worden ook hierin te
voorzien.
Beleidsvoornemen:
19.
Het sportstimuleringsbeleid richt zich op jeugd, senioren en mensen met een lichamelijke beperking.
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7.5.1 Jeugd en Sport
Het is van belang dat tussen diegenen die feitelijk betrokken zijn bij de kinderen en jongeren (gezin-school-zorgwelzijn) een betere afstemming en samenwerking komt. Dit moet er toe leiden dat de veranderende jeugd zich
weer meer aangetrokken voelt tot sport en bewegen, en wel zo dat:
•
achterstanden zoals overgewicht en bewegingsarmoede worden teruggedrongen;
•
jongeren een actieve levensstijl kunnen ontwikkelen en volhouden;
•
de mening, interesse en behoeften van de jeugd op sportgebied aan bod komt op school, in de vereniging
en daarbuiten;
•
de jeugd niet alleen leert sport en bewegen te consumeren, maar ook meehelpt een en ander gestalte te
geven;
•
de jeugd kan kennismaken met allerlei vormen van sport en bewegen;
•
jongeren zich bewust worden van de relatie tussen bewegen en gezondheid;
•
kwetsbare groepen jongeren door middel van sport en bewegen meer integreren in de samenleving.
Beleidsvoornemen:
20.
Het geven van een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs om de bewegingsarmoede terug te
dringen.
21.
Het onderzoeken naar de mogelijkheden om meer vakleerkrachten dan wel combinatiefuncties in te
zetten op de basisscholen.
Sportkennismaking
Tijdens het reguliere gymonderwijs maakt de schooljeugd kennis met allerlei verschillende sporten. Door de lessen
komen de jongeren niet alleen te weten welke sport het beste bij ze past, maar worden ze ook gestimuleerd om
daadwerkelijk te gaan sporten. De sportverenigingen uit Zeewolde worden actief betrokken bij de kennismakingslessen die bestemd zijn voor de leerlingen van de basisscholen. De gemeente Zeewolde stimuleert hiermee de
samenwerking tussen sport en onderwijs waarbijenerzijds sport onder de aandacht wordt gebracht bij
basisschoolleerlingen, maar anderzijds er ook een toeleiding ontstaat van een specifieke doelgroep naar de
verenigingen.
Beleidsvoornemen:
22.
Sportkennismaking wordt uitgevoerd op de basisscholen.
23.
De samenwerking tussen Onderwijs en Sport wordt actief gestimuleerd.
24.
De verenigingen die actief deelnemen aan de sportkennismaking worden via een stimuleringsmaatregel
jongeren ondersteund.
25.
Bij de uitvoering van sport- en bewegingsactiviteiten worden gemeentelijke (sport)accommodaties
optimaal benut tegen gereduceerd tarief (open dagen, jubilea, clinics, etc.).
Brede school en sport & bewegen
Bij de ontwikkeling van de eventuele brede school in Zeewolde moet de functie van sport & bewegen invulling
krijgen. Brede scholen worden ingezet als een middel om de sociale cohesie en de veiligheid in de woonkern te
verbeteren, en om een samenhangend jeugdbeleid te creëren. Sport- en beweegactiviteiten in het kader van de
brede school bieden mogelijkheden bij te dragen aan de verwezenlijking van deze doelstellingen. De brede school
biedt een ideale structuur voor samenwerking tussen partners uit de buurt, het onderwijs en de sport. Daarnaast
worden via de school heel veel jongeren bereikt met een sport- en beweegaanbod. Hierdoor komen leerlingen op
jonge leeftijd in aanraking met sport en bewegen en wordt de jeugd gestimuleerd tot een sportieve leefstijl en een
positieve bewegingsattitude. In de huidige tijd van bewegingsarmoede, waarin kinderen steeds meer last hebben
van overgewicht, heeft sport en bewegen een belangrijke functie. Zo kan de sport de samenwerking met de GGD
zoeken om de gezondheid van de jeugd te bevorderen. Eveneens biedt de brede school een mogelijkheid tot
kennisoverdracht op het gebied van jeugdsport tussen verschillende sectoren. Op die manier kunnen partners uit
het onderwijs, de sport en de buurt elkaar versterken. Het is belangrijk dat deze partners hun activiteiten op elkaar
afstemmen, zodat een duurzame samenwerking kan ontstaan.
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Waar aanbieders samenwerken, komt een efficiënter en aantrekkelijker aanbod tot stand. Dit draagt bij aan een
kwantitatief en kwalitatief succesvol sportaanbod.
Beleidsvoornemen:
26.
Bij de eventuele brede schoolontwikkeling wordt invulling gegeven aan de functie van sport & bewegen.
Jongerenparticipatie
Met gerichte projecten wordt een grotere participatie van jongeren tussen de 12-18 jaar gestimuleerd bij sport,
spel en recreatieve activiteiten, waarbij invulling wordt gegeven aan de behoeften van jongeren. Dit resulteert in
deelname, meedenken en organiseren door jongeren. De uitvoering van het project komt tot stand in
samenwerking met jeugd- en jongerenwerk en de sportverenigingen.
Beleidsvoornemen:
27.
Er wordt actief ingezet op jongerenparticipatie.
28.
De samenwerking tussen jeugd en sport wordt actief gestimuleerd.
29.
Bij de uitvoering van sport- en bewegingsactiviteiten worden gemeentelijke (sport)accommodaties
optimaal benut.
Jeugd en gezondheid
De gemeente Zeewolde gaat actief een gezonde levensstijl onder de basisschoolleerlingen propageren. Op scholen
en binnen sportverenigingen kan aandacht worden geschonken aan aspecten van gezondheid. Zo is er een
duidelijke relatie tussen voeding en sporten te leggen. De GGD kan in de uitvoering worden ingezet in
samenwerking met het Onderwijs en de Sport. Bovendien zal de gemeente Zeewolde landelijke
voorlichtingscampagnes ondersteunen.
Beleidsvoornemen:
30.
De gemeente Zeewolde gaat een gezonde levensstijl onder basisschoolleerlingen propageren.
31.
Landelijke voorlichtingscampagnes jeugd worden ondersteund.
32.
De samenwerking tussen Onderwijs, Sport en Gezondheid wordt gestimuleerd.
7.5.2 Ouderen en Sport
Het doel van dit deelgebied is om senioren, in de leeftijdscategorie van 55-85 jaar, te stimuleren actief te worden
en/of te blijven. De landelijke trend van vergrijzing is ook in de gemeente Zeewolde duidelijk waarneembaar; de
vergrijzing zal in de komende jaren verder toenemen. Het is dan ook niet vreemd om prioriteit te geven aan
sportstimulering van deze doelgroep.
Sportdeelname senioren (55-65 jaar)
De stimuleringsprojecten richten zich op het activeren van ouderen die niet of niet meer aan voldoende beweging
toekomen. De doelgroep wordt begeleid bij het volgen van een bewegingsprogramma, waarbij de beleidsterreinen
Sport, Ouderen en Gezondheid nauw met elkaar samen. Dit project richt zich op de doelgroep niet actieve
senioren, in de leeftijd van 55-65 jaar. De sportverenigingen worden gestimuleerd om een gericht aanbod te
ontwikkelen voor deze doelgroep, zodat deze groep jonge senioren structureel kan blijven sporten.
Beleidsvoornemen:
33.
De sportdeelname onder de niet-actieve bevolking van 55-65 jaar wordt actief gestimuleerd.
34.
De samenwerking tussen Ouderen, Gezondheid en Sport wordt actief gestimuleerd.
35.
De verenigingen die actief deelnemen aan stimuleringsprojecten worden ondersteund.
36.
Bij de uitvoering van sport- en bewegingsactiviteiten worden gemeentelijke (sport)accommodaties
optimaal benut.
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Sportdeelname senioren (65-plussers)
Het huidige aanbod aan beweegactiviteiten voor vooral de wat oudere burgers is laagdrempelig en wordt op dit
moment aangeboden door Stichting Welzijn Ouderen Zeewolde. De bewegingsactiviteiten hebben een duidelijk
gezondheidseffect en voorkomen of stellen uit dat ouderen ziek worden. Inzet is dat deze bewegingsactiviteiten
worden voortgezet en dat de aanbiedende organisatie streeft naar continuïteit.
Beleidsvoornemen:
37.
Het continueren van de ondersteuning Stichting Welzijn Ouderen Zeewolde voor het aanbieden van
beweegactiviteiten aan ouderen.
Ouderen en gezondheid
Bewegingsarmoede is een van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid. Ruim de helft van de
Nederlandse bevolking beweegt onvoldoende en haalt de Nederlandse beweegnorm niet. Gezien de vergrijzing is
dit een zorgwekkende situatie. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat de aandoeningen aan hart en vaten,
ademhalingswegen en aan het bewegingsapparaat ook in Zeewolde voorkomen. Gelet op de vergrijzing zal
voornamelijk de aandoeningen van het bewegingsapparaat toenemen. De gemeente Zeewolde gaat actief een
actieve levensstijl onder de aandacht brengen van ouderen. De GGD en de ouderenbonden zullen in de uitvoering
betrokken worden, waarbij samenhang gezocht wordt met de speerpunten uit het Lokaal Gezondheidsbeleid.
Bovendien zal de gemeente landelijke voorlichtingscampagnes ondersteunen.
Beleidsvoornemen:
38.
De gemeente Zeewolde gaat een actieve levensstijl onder ouderen propageren.
39.
Landelijke voorlichtingscampagnes ouderen worden ondersteund.
7.5.3 Sport voor mensen met een lichamelijke beperking
De inactiviteit bij mensen met een lichamelijke beperking is groter dan bij andere bevolkingsgroepen. Het
voorkomen hiervan is dan ook een aandachtspunt, omdat sport met name voor deze groep de integratie en de
gezondheid kan bevorderen. De gemeente Zeewolde spreekt het belang uit om sportvoorzieningen zoveel mogelijk
bereikbaar en toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Daar waar nodig en mogelijk zullen er
specifieke maatregelen worden genomen.
De genoemde doelgroep is in Zeewolde relatief klein. Om te komen tot een goede afstemming tussen vraag en
aanbod van bewegingsactiviteiten zal daar waar nodig de regio worden opgezocht voor samenwerking. Daar waar
in Zeewolde aanbod ontbreekt, is het van belang dat de doelgroep weet waar activiteiten in de regio aangeboden
worden en dat verenigingen gestimuleerd worden om sportactiviteiten voor deze doelgroep te ontplooien.
Beleidsvoornemen:
40.
Sportaccommodaties worden zoveel mogelijk bereikbaar en toegankelijk gemaakt voor mensen met een
lichamelijke beperking.
41.
De regio wordt daar waar nodig opgezocht om te komen tot een goede afstemming tussen vraag en
aanbod van bewegingsactiviteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.
42.
De gemeente Zeewolde vervult een verwijsfunctie met betrekking tot bewegingsactiviteiten voor
mensen met een lichamelijke beperking.
7.6
(Top)sportevenementen
(Top)sportevenementen moeten niet alleen een bijdrage leveren aan de promotie van de gemeente Zeewolde met
daaraan gekoppeld de toeristische en/of economische waarde, maar moet ook bijdragen aan de doelstellingen van
het sport- en beweegbeleid. Topsportevenementen en breedtesport moeten elkaar versterken. Zonder
breedtesport geen topsport en omgekeerd. Een topsportevenement zet een tak van sport in de schijnwerpers en
kan daardoor een direct stimulerend effect hebben op de breedtesport. Een belangrijke voorwaarde is hierbij
uiteraard dat de tak van sport ook in Zeewolde vertegenwoordigd is en dat het evenement de breedtesport ook
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actief opzoekt. Ook hier geldt dat het evenement geen doel op zich moet zijn, maar een middel om meer inwoners
aan het sporten en bewegen te krijgen.
Los van de economische/toeristische impact van een sportevenement, zal aan de volgende voorwaarden voldaan
moeten worden:
•
Het evenement levert een wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen van het sport- en beweegbeleid;
•
De sporttak is in Zeewolde vertegenwoordigd binnen het reguliere sportaanbod;
•
Het evenement kan actief worden ingezet om een stimulans te geven aan de breedtesport.
Beleidsvoornemen:
43.
De gemeente Zeewolde ondersteunt (top)sportevenementen indien deze een bijdrage leveren aan het
sport- en beweegbeleid.
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HOOFDSTUK 8 PIJLER SUBSIDIES EN TARIEVEN
8.1
Algemeen
Tarieven en subsidies zijn instrumenten om de beoogde beleidsdoelstellingen van de gemeente te helpen
realiseren. De directe subsidiering wordt op basis van de beleidsregels sport jaarlijks vastgesteld. De huurprijs die
verenigingen betalen dekken de exploitatielasten van de accommodaties niet. Het verschil tussen de tarieven en de
kostprijs moet dan ook als indirecte subsidiering worden beschouwd.
8.2
Visie
De laagdrempeligheid tot sportbeoefening wordt in belangrijke mate bepaald door tarieven vast te stellen die niet
marktconform zijn. De hedendaagse sportconsument verwacht een hoge mate van kwaliteit en is ook bereid
hiervoor te betalen. Een subsidie wordt gezien als stimuleringsmiddel en niet als vaste inkomstenbron van
verenigingen. Door subsidies als stimuleringsmiddel in te zetten, wordt de georganiseerde sport geprikkeld om bij
te dragen aan het gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Subsidies en tarieven worden beschouwd als
sturingsinstrumenten om geformuleerde doelen te realiseren.
8.3
Beleidsuitgangspunten
Voor de gemeente Zeewolde is het van belang dat sporten betaalbaar blijft en dat verenigingen een belangrijke
bijdrage leveren aan de doelstellingen van het sportbeleid. Subsidies en tarieven mogen geen doel op zich zijn,
maar instrumenten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het sportbeleid.
8.4
•
•

Doelstellingen
Het subsidiebeleid draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van het sportbeleid.
Het tariefstelsel wordt geactualiseerd.

8.4.1 Het subsidiebeleid draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van het sportbeleid
Om sportverenigingen te stimuleren bij te dragen aan de doelstellingen van het sportbeleid, dient het
subsidiebeleid hierop te worden afgestemd. In de huidige subsidieregeling is met name sprake van normsubsidies.
Om het subsidiebeleid nog beter af te stemmen op de doelstellingen worden in de toekomst de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
•
Het subsidiebeleid is een instrument waarmee de gemeente Zeewolde de doelstellingen van het
sportbeleid wil bereiken
•
Subsidiering moet meer dan voorheen gekoppeld worden aan te leveren prestaties en minder ingezet
worden als vaste inkomstenbron voor verenigingen
•
Verenigingen die zich actief conformeren aan het sportbeleid, mogen daarvoor beloond worden
In een toekomstig subsidiebeleid zou de huidige regeling kunnen worden uitgebreid met:
•
een normsubsidie voor het aantal leden met een functiebeperking
•
een normsubsidie voor het aantal actieve seniorenleden
•
een projectsubsidie voor verenigingen die de kwaliteit van sportbeoefening verbeteren door het opleiden
van (sporttechnisch) kader of door het organiseren van thema-avonden.
•
een projectsubsidie voor verenigingen die actief een bijdrage leveren bij de uitvoering van breedtesportactiviteiten
•
een projectsubsidie voor een sportevenement die bijdraagt aan de sportpromotie binnen Zeewolde
Beleidsvoornemen:
44.
Het huidige subsidiebeleid wordt geoptimaliseerd, zodat er een nog betere aansluiting wordt gevonden
met de doelstellingen van het sportbeleid.
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8.4.2 Het tariefstelsel
De tarieven van sportaccommodaties zijn in Zeewolde niet kostendekkend, waardoor sprake is van indirecte
subsidiering. Nog los van de vraag of het tarievensysteem op de helling moet, is het in ieder geval wenselijk om
deze indirecte subsidiering zichtbaar te maken, zodat ook verenigingen hiervan op de hoogte zijn.
Beleidsvoornemen:
45.
In samenspraak met de sportverenigingen komen tot een evenwichtig tariefstelsel.
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HOOFDSTUK 9 CONCLUSIE, SAMENVATTING
Sport is niet weg te denken uit de samenleving. Veel mensen genieten van sport door zelf sport te beoefenen, door
ernaar te kijken of door er over te praten. Sport is in die zin een aangename vrijetijdsbesteding. Voor de overheid is
het belangrijk dat de burgers hun vrije tijd op een aangename en ook zinvolle wijze kunnen invullen.
Het belang van sport en sportbeleid reikt echter veel verder. Sport kan namelijk voor de overheid ook een
uitstekend middel zijn om een aantal maatschappelijke doelen te realiseren. Gedacht daarbij moet worden aan
versterking van de sociale cohesie, het bevorderen van de gezondheid, integratie in de samenleving door
ontmoeting, versterking van de normen en waarden en niet te vergeten natuurlijk de Wmo.
Het sportbeleid in Zeewolde was tot op heden vooral een beleid vastgelegd in verschillende nota’s zonder dat er
sprake was van integraliteit. Ontwikkelingen op het terrein van sport, maar zeker ook maatschappelijke
ontwikkelingen in bredere zin vragen om een ander soort sportnota. Een nota waarin wordt duidelijk gemaakt dat
het beleid geïntensiveerd, op een hoger plan getild moet worden.
De voorliggende nota is een kadernota. Na vaststelling van deze nota zal een uitwerkingsnotitie worden opgesteld,
waarin de kaders worden omgezet in concrete (beleids-)acties , SMART geformuleerd. Onderstaand overzicht bevat
de beleidsaanbevelingen die voortkomen uit de voorliggende kadernota en die dus na vaststelling van deze nota
nader worden

8 Conclusie, vatting

Nr. Beleidsaanbevelingen
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10

11
12

De criteria hanteren voor het bepalen van een basissportvoorziening en op basis daarvan
een bijdrage leveren aan het onderhoud en realisatie van de voorziening.
Het vaststellen van een standaardinrichting van voorzieningen voor zowel binnensport
als buitensport conform landelijke normeringen.
Optimaal gebruik van binnensportaccommodaties op korte termijn realiseren, zodanig dat
verenigingen minder versnipperd zijn over de verschillende accommodaties en overall de
zaalbezetting kan toenemen.
Op korte termijn een oplossing vinden voor de accommodatieproblematiek van de
korfbalvereniging.
Het basisonderwijs kan ten behoeve van het bewegingsonderwijs gebruik maken van de
buitensportaccommodaties.
Onderzoeken op welke manier de kantinefunctie verbeterd kan worden bij sportzaal
Zeewolderhoek en sporthal De Horst, zodat de sociale binding van verenigingen vergroot
kunnen worden.
Op middellange termijn de realisatie van een multifunctionele (sport)accommodatie in de
Polderwijk met mogelijkheid tot uitbreiding.
Op middellange termijn de realisatie van hellingen en takel ten behoeve van de
watersportvereniging.
Op korte termijn een oplossing vinden voor de hinder die de watersport ondervindt van
wier in het water.
Door een in te stellen sportplatform een onderzoek te doen naar de behoefte, de wensen
en de eisen voor uitbreiding huidige buitensportaccommodaties zo mogelijk in combinatie
met binnensportaccommodaties.
Decentraal in de nabijheid van huis en school zijn sport- en spelvoorzieningen ten behoeve
van de basisschoolkinderen.
Bij de (her)inrichting van wijken en natuur dient in samenspraak met deskundigen op het
gebied van ruimtelijke ordening ingebed te worden dat er mogelijkheden komen om te
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sporten, bewegen en spelen.
Bestaande sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte dienen structureel
onderdeel uit te maken van het onderhoudsprogramma.
Het ondersteunen van sportverenigingen zodat ze beter in staat zijn om hun
maatschappelijke functie uit te voeren.
Het bieden van ondersteuning van sportverenigingen bij het werven en behouden van
vrijwilligers.
Het opzetten van een bestuurlijk overleg met de sportverenigingen.
Het onderzoeken van de mogelijkheden die de gemeentelijke website kan bieden bij de
communicatie met sportverenigingen.
De gemeente Zeewolde vervult met betrekking tot de ongeorganiseerde sport zowel een
voorwaardenscheppende als een stimulerende rol.
Het sportstimuleringsbeleid richt zich op jeugd, senioren en mensen met een lichamelijke
beperking.
Het geven van een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs om de
bewegingsarmoede terug te dringen.
Het onderzoeken naar de mogelijkheden om meer vakleerkrachten dan wel
combinatiefuncties in te zetten op de Basisscholen
Sportkennismaking wordt uitgevoerd op de basisscholen.
De samenwerking tussen Onderwijs en Sport wordt actief gestimuleerd.
De verenigingen die actief deelnemen aan de sportkennismaking worden via een
stimuleringsmaatregel jongeren ondersteund
Bij de uitvoering van sport- en bewegingsactiviteiten worden gemeentelijke
(sport)accommodaties optimaal benut tegen gereduceerd tarief (open dagen, jubilea,
clinics, etc.).
Bij de brede schoolontwikkeling wordt invulling gegeven aan de functie van sport &
bewegen.
Er wordt actief ingezet op jongerenparticipatie.
De samenwerking tussen jeugd en sport wordt actief gestimuleerd.
Bij de uitvoering van sport- en bewegingsactiviteiten worden gemeentelijke
(sport)accommodaties optimaal benut.
De gemeente Zeewolde gaat een gezonde levensstijl onder basisschoolleerlingen
propageren.
Landelijke voorlichtingscampagnes jeugd worden ondersteund.
De samenwerking tussen Onderwijs, Sport en Gezondheid wordt gestimuleerd
De sportdeelname onder de niet-actieve bevolking van 55-65 jaar wordt actief
gestimuleerd.
De samenwerking tussen Ouderen, Gezondheid en Sport wordt actief gestimuleerd.
De verenigingen die actief deelnemen aan stimuleringsprojecten worden ondersteund
Bij de uitvoering van sport- en bewegingsactiviteiten worden gemeentelijke
(sport)accommodaties optimaal benut.
Het continueren van de ondersteuning Stichting Welzijn Ouderen Zeewolde voor het
aanbieden van beweegactiviteiten aan ouderen.
De gemeente Zeewolde gaat een actieve levensstijl onder ouderen propageren.
Landelijke voorlichtingscampagnes ouderen worden ondersteund.
Sportaccommodaties worden zoveel mogelijk bereikbaar en toegankelijk gemaakt voor
mensen met een lichamelijke beperking.
De regio wordt daar waar nodig opgezocht om te komen tot een goede afstemming tussen
vraag en aanbod van bewegingsactiviteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.
De gemeente Zeewolde vervult een verwijsfunctie met betrekking tot
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bewegingsactiviteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.
De gemeente Zeewolde ondersteunt (top)sportevenementen indien deze een bijdrage
leveren aan het sport- en beweegbeleid.
Het huidige subsidiebeleid wordt geoptimaliseerd, zodat er een nog betere aansluiting
wordt gevonden met de doelstellingen van het sportbeleid.
In samenspraak met de sportverenigingen komen tot een evenwichtig tariefstelsel
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Bijlage 1: Sportaccommodaties
De Gemeente Zeewolde beschikt over de volgende binnensportaccommodaties:
1) Sportcomplex het Baken ligt aan de Horsterweg 25. In dit complex zijn een sporthall, een zwembad en een
kantine gevestigd. De afmeting van de sporthal is 42 bij 28 meter en kan in twee gymlokalen opgesplitst
worden door middel van een neer te laten scheidingswand. Het zwembad bestaat uit een 25 meter bad met
een beweegbare vloer en een kinderbad.
2) Sporthal De Horst ligt aan de Horsterweg 202. Deze sporthal van 44 bij 28 meter kan in drie gymlokalen
opgesplitst worden door middel van een neer te laten scheidingswand.
3) Sportzaal Zeewolderhoek ligt aan De Verbeelding. De afmeting van deze sportzaal is 28 bij 22 meter en kan
met behulp van een scheidingswand opgedeeld worden in twee gymlokalen.
4) Buitensportaccommodaties:
Sportcomplex De Horst ligt aan de Horsterweg.
Dit complex bestaat uit:
• een tenniscomplex, geprivatiseerd, met vier verlichte graveltennisbanen, vier verlichte
kunstgrastennisbanen, een oefenkooi, een (club)gebouw en een bijgebouw voor diverse activiteiten;
• een voetbalcomplex, geprivatiseerd, bestaande uit een kunstgraswedstrijdveld, zes natuurgrasvoetbalvelden, en één voetbaltrainingsveld met verlichting;
• een hockeycomplex, geprivatiseerd, bestaande uit drie verlichte kunstgrashockeyvelden en een
(club)gebouw;
• jeu de boulesbanen met een (club)gebouw (geprivatiseerd);
• een honk- en softbalveld (geprivatiseerd) met een (club)gebouw en een slagkooi;
• tot het seizoen 2009/2010 huurt de korfbal de velden van de hockeyvereniging.
De overige buitensporten liggen verspreid over de gemeente Zeewolde:
• een natuurijsbaan met een (club)gebouw;
• een ruitersportcomplex, waarvan een deel overdekt, voor paard of pony rijden, lessen en mennen;
• aanlegsteiger voor de roei- en watersportvereniging.
Private sportaccommodaties:
• Racketcentrum Zeewolde: een overdekte squash- (twee banen) en tennishal (drie banen) met drie
verlichte buiten graveltennisbanen en jeu de boulesbanen;
• Body Plan Sport (fitness, aerobic, budo, skating, teambilding, klimmen, cardio, sauna, etc.);
• Fitness en Aerobics Studio The Gym;
• Ruitersportcentrum Zeewolde voor buitenritten, paard- en ponyrijles en pensionstalling;
• Jachthaven De Eemhof;
• Jachthaven Wolderwijd in de Bolhaven;
• Jachthaven Wolderwijd aan de Strandweg.
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