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1 – STARTSCHOT
Met deze startnotitie geven wij de aftrap voor de

tijd tot tijd even pas op de plaats maken, uithijgen,

discussie over de nieuwe kaders voor het sportbeleid

ons sportbeleid opnieuw onder de loep nemen en,

in de periode 2008 tot en met 2015. Niet omdat de bal

zo nodig, nieuwe afwegingen in prioriteiten, doelstel-

is stil komen te liggen, maar wel omdat de houdbaar-

lingen en kaders maken.

heidsdatum van het huidige beleidskader – ‘Rollen of
stilstaan’ periode 2000-2007 – bijna is overschreden.

Leidraad voor discussie
Met de vaststelling van de beleidskaders stelt de Raad

WARMING UP
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Het gaat goed met de sport. Amersfoort was vòòr

aan het eind van het traject dat we nu ingaan tevens

2000 al een sportieve stad en is in de beleidsperiode

de spelregels voor de komende tijd vast. Wij vinden

2000-2007 alleen nog maar sportiever geworden.

het belangrijk dat degenen die met de spelregels te

Dat wordt onder meer geïllustreerd door de toename

maken krijgen ook daadwerkelijk betrokken worden

van de sportdeelname over de laatste jaren.1

bij de opstelling daarvan. Daarom willen wij over het

Verder heeft de sport bij verschillende andere beleids-

te actualiseren sportbeleid uitgebreid van gedachten

terreinen, als welzijn, veiligheid, onderwijs en gezond-

wisselen met ‘de stad’ en met name de sporters en

heid, steeds vaker een ondersteunende rol gekregen,

degenen die daarin geïnteresseerd zijn. De startnotitie

bijvoorbeeld door middel van de wijksportactiviteiten.

is daarbij niet meer dan een handvat in het beleidsproces en dient te worden beschouwd als leidraad voor

Onze stad blijft de komende jaren volop in beweging.

de discussie die gaat volgen.

Naar verwachting groeit de stad tot en met 2015 tot

Met de gesprekken die de Raad met ‘de sport’ heeft

circa 160.000 inwoners.

gevoerd en de enquête die de ASF recentelijk heeft

Ook de sport ontwikkelt zich. Een groot deel van onze

uitgevoerd, is de discussie inmiddels op gang gekomen.

accommodaties is gerealiseerd in de jaren zestig en

Het spreekt voor zich dat in het vervolg zowel de

zeventig van de vorige eeuw. De huidige sporters stellen

Raadsgesprekken als de ASF-enquête als input voor

andere (hogere) eisen aan de accommodaties dan hun

de concept-sportnota worden benut.

ouders. Ontwikkelingen en trends volgen elkaar in hoog
tempo op. Het is daarom vanzelfsprekend dat we van

Burgemeester en Wethouders Amersfoort

1 – In 1997 was 62 % van de volwassen Amersfoorters (18-75 jaar) het voorafgaande jaar sportief actief geweest aan sport, in 2003 was dat maar liefst 73 % .
Dit hoge niveau bleek in 2006 te zijn gestabiliseerd. Een groot deel daarvan (70 %) doet minimaal 1x per maand aan sport. Door de groei van Amersfoort
is in absolute zin het aantal volwassen sporters tussen 1997 en 2006 toegenomen van 57.000 tot circa 75.000.
Ook onder jongeren is de sportdeelname hoog: uit de Jongerenstadspeiling 2004 blijkt dat 75 % van de Amersfoortse jongeren (10-22 jaar) regelmatig aan sport
doet. Dat is een lichte stijging in vergelijking met het laatste onderzoek in 1996. In absolute aantallen gaat het om circa 20.000 jongeren die regelmatig sporten.
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2 – TERUGBLIK HUIDIGE BELEIDSPERIODE
Hoofddoelstelling van het huidige beleidskader ‘Rollen of Stilstaan’ is: ‘het aantal
sportbeoefenaren in Amersfoort gelijk op te laten lopen met de groei van de stad’.
Deze beleidsdoelstelling wilden we realiseren met een drietal subdoelstellingen:
A – in te spelen op veranderend sportgedrag
B – het behouden en versterken van de functie van sportverenigingen
C – het stimuleren van de sportdeelname
Daarbij is binnen het sportbeleid zowel aan de ‘hardware’ (accommodaties) als aan
de ‘software’ (sportstimulering en verenigingsondersteuning) aandacht besteed.

De afgelopen beleidsperiode is veel geïnvesteerd in

– de realisatie van het voorzieningencluster de Brink
in Vathorst;

de sport. Een korte, onvolledige opsomming :

– het voetbalcomplex van Hooglanderveen in Fithorst;

– de verhuizing van CJVV (Christelijke Jongelieden

– de renovatie van het Bosbad;

Voetbalvereniging) naar sportpark Rubensstraat;

– kleedkameruitbreiding AV Triathlon.

– de herinrichting van sportpark Nimmerdor
t.b.v. de vv Amsvorde;

5
Verder is de gemeente direct of indirect betrokken (geweest)

– de bouw van de sporthal in Nieuwland;

bij de realisatie en/of planvorming van een aantal particu-

– de realisatie van het voetbalcomplex ASC Nieuwland

liere sportaccommodaties, zoals: de schietaccommodatie

(Amersfoortse boys SOVA Combinatie Nieuwland);
– het derde en vierde kunstgrasveld van AMHC
(Amersfoortse Mixed Hockey Club);

en het tenniscomplex in Nieuwland, het denksportcentrum,
de huisvesting van Boxing ’80, Gym XL, motorcrossterrein
SALZ en de locatiestudie voor het Huis van de Watersport.

WARMING UP

A – in te spelen op veranderend sportgedrag
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In 2004 is het sportaccommodatiebeleid herijkt met

B en C – het behouden en versterken van de

het ‘Plan van Aanpak sportaccommodaties 2005-2010’.

functie van sportverenigingen en het stimuleren

Algemene conclusie van dit plan van aanpak was dat

van de sportdeelname

‘Amersfoort beschikt over een vrij compleet pakket

In betreffende beleidsperiode lag het accent van het

sportvoorzieningen en dat de openbare ruimte in en

sportbeleid op de breedtesport. Met rijkssubsidie

om de stad uitnodigt tot sportief recreatief gebruik’.

(de Breedtesportimpuls) kon in 2000 het ‘Breedte-

Geconstateerd werd onder meer dat ‘…er knelpunten

sportplan’ worden gestart. Hoofdmoot van het

zijn waarop we beter in kunnen spelen.’

‘Breedtesportplan 2000-2005’ vormde de stimulering

Concreet resultaat van die herijking vormde onder

van de sportdeelname. Met name de activiteiten ten

meer de beleidsregels ‘subsidiëring sportvoorzieningen’

behoeve van jongeren (schoolsport en sportbuurtwerk)

(de zogenaamde 1/3de regeling) en de (nog niet

en senioren konden met de financiële bijdrage uit de

afgeronde) verkenning naar de haalbaarheid van een

Breedtesportimpuls worden geïntensiveerd en

kunstijsbaan. Voor de uitvoering van de 1/3de regeling

uitgebreid. Na het wegvallen van deze rijkssubsidie

heeft de Raad voor 2006 in de begroting € 1 miljoen

zetten wij verschillende activiteiten met incidentele

beschikbaar gesteld. In totaal hebben 27 verenigingen

middelen (GSB, BVA, stelpost jeugdbeleid) voort en

een aanvraag ingediend. Voor de periode 2007-2010

hebben deze zelfs uitgebreid.2 Ook de (uitbreiding van

heeft de Raad bij de begrotingsbehandeling 2007 een

de) verenigingsondersteuning is door de rijksbijdrage

budget beschikbaar gesteld van € 1,5 miljoen.

van de Breedtesportimpuls mogelijk gemaakt.3
Een deel van de rijksmiddelen is inmiddels structureel
verwerkt in de begroting: het reguliere budget voor de
sportstimulering nam in de periode 1999-2006 fors toe
(van € 256.000,- in 1999 tot € 600.000,- in 2006).

2 – De deelname aan de verschillende onderdelen van het door NV SRO verzorgde sportstimuleringsaanbod nam vanaf 2000 fors toe: van 45.600 in 2000
naar 109.000 in 2006.
3 – In het eindrapport van het ASF-project ‘Toekomstvisie Amersfoortse sportverenigingen’ (2004) wordt over de Amersfoortse verenigingsondersteuning het
volgende geconstateerd: “Verenigingsondersteuning wordt door de meeste verenigingen gezien als een zeer waardevol instrument om de organisatie te
versterken. Verenigingen geven aan over het algemeen tevreden te zijn over het ondersteuningsaanbod via het Sportloket.” Ook tijdens de bijeenkomst Raadveldsport op 23 januari 2007 toonden de aanwezigen zich positief over het ‘Sportloket’.
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3 – WAT WILLEN WE: COLLEGEPRIORITEITEN 2006-2010
In het collegeprogramma 2006-2010 hebben wij aan-

Voor wat betreft ‘de software’ hechten wij belang aan

gegeven in ons sportbeleid het accent te willen leggen

sterke en vitale sportverenigingen. Om dat te bereiken

op de ondersteuning van de breedtesport, in de

wordt het middel ‘Verenigingsondersteuning’ ook de

voorwaardelijke sfeer. Daarbij richten we ons op de

komende jaren ingezet. Het accent daarbij ligt op

2 hoofdcomponenten van ons sportbeleid: het

jeugdontwikkeling en multiculturaliteit. De wijksport en

accommodatiebeleid en de sportstimulering (inclusief

de sportbuurtclub moeten de instroom en doorstroming

verenigingsondersteuning).

van jeugdige sporters naar het reguliere sportaanbod
bevorderen. Daarnaast kan wijksport ook een belangrijke
bijdrage leveren aan het sociale klimaat in de wijk en

sportvoorzieningenniveau dat aansluit bij de groei en

de binnenstedelijke vernieuwing. Wij willen de tarief-

behoefte van de stad. Dit willen we bereiken door onder

stijgingen in de sport, met name voor de zaalsport,

andere het continueren van de 1/3de regeling en het

beperken. De mogelijkheden voor het verlichten van

onderzoeken van de mogelijkheden voor meer multi-

de (bureaucratische en financiële) gemeentelijke regel-

functioneel gebruik van de sportvoorzieningen, inclusief

geving worden onderzocht. Bij het toegankelijk houden

de aanleg van kunstgrasvelden. Ook onderzoeken wij

van de sport willen wij ook de sociale participatie

de mogelijkheid van nieuwe (boven)stedelijke voor-

regeling en het Jeugdsportfonds betrekken. Deze zullen

zieningen als een kunstijsbaan of een tenniscentrum.

wij meer onder de aandacht brengen bij de doelgroep

Gestreefd wordt naar multifunctionele sportclusters.

als het gaat om lidmaatschap van verenigingen.

7
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4 – THEMA’S IN HET NIEUWE BELEID
Op basis van het voorgaande – en deels geïnspireerd

Tevens bestaat voor verenigingen en andere belang-

door de input die de Raadsgesprekken met ‘het veld’ en

stellenden de mogelijkheid te reageren via de website:

de ASF-enquête hebben opgeleverd – komen wij tot een

www.amersfoort.nl/sportstad. Per thema hebben

viertal thema’s die wij relevant vinden om de komende

wij een aantal discussie- en vraagpunten benoemd,

maanden uit te werken. Deze thema’s vormen naar ons

die wij tijdens de ‘sportcafés’ willen uitdiepen.

idee de hoofdlijnen waarlangs het sportbeleid van de

Het vierde thema, de kwaliteit van faciliteiten en

komende periode vorm moet krijgen.

facilitering, wordt mede uitgewerkt aan de hand van
de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek

Wij willen de eerste drie thema’s uitwerken door

naar de prijs-kwaliteit verhouding van de sport-

middel van (openbare) ‘sportcafés’ met betrokkenen

accommodaties in Amersfoort. Dit onderzoek wordt

uit de stad, eventueel aangevuld met deskundigen.

in opdracht van de Rekenkamercommissie verricht.

Thema I

Sport en maatschappelijke integratie

Thema II

Ruimte in een (te) krappe stad

Thema III

Topsport en breedtesport

Thema IV

Kwaliteit van faciliteiten en facilitering

WWW.AMERSFOORT.NL/SPORTSTAD
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THEMA I – Sport en maatschappelijke integratie
De positieve aspecten van sport zijn legio:

maatschappelijke ‘inbedding’ van de sport de

– sport draagt bij aan gezondheid en krijgt in het kader

komende jaren verder uitbouwen. Sport heeft daarom

van het terugdringen van vetzucht onder de jeugd een

al een ‘plek’ gekregen in de grote beleidsthema’s als

steeds belangrijkere rol;

BVA (Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort),

– sport biedt jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding en

Operatie Amersfoort Jong, Grote Stedenbeleid en

draagt daarmee bij aan de vergroting van de veiligheid;

de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

– sport verbroedert, brengt mensen van verschillende
achtergronden bij elkaar en draagt daarmee bij aan

Uit de Vrijetijdsmonitor blijkt overigens dat de

integratie en het overbrengen van normen en waarden;

sportdeelname in Amersfoort niet overal even hoog

– sport is een middel waarmee mensen letterlijk in
beweging worden gezet en elkaar opzoeken;
– sport kan isolatie en eenzaamheid onder bijvoorbeeld
ouderen tegengaan.

is: in de relatief jonge wijken van Amersfoort is de
deelname hoger dan in de priotiteitswijken. Verder is
de sportdeelname onder de niet-westerse bevolking,
mensen met een lager inkomen en met name
allochtone meisjes en vrouwen lager dan het

WARMING UP
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Sport wordt daarom de laatste jaren steeds vaker

Amersfoorts gemiddelde.

ingezet ter ondersteuning van andere beleidsterreinen.

Vanuit de sport is tijdens het Symposium Aangepast

Ook binnen Amersfoort is dat vooral met het onder-

Sporten (oktober 2006) nadrukkelijk aandacht

deel sportstimulering het geval. Wij willen deze

gevraagd voor het thema aangepast sporten.
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Vragen/discussiepunten
– Amersfoort kent een breed scala aan wijksportactiviteiten. De doorstroming naar de georganiseerde sport vindt tot
nu toe mondjesmaat plaats. Op welke wijze kan deze doorstroming beter vorm krijgen?

– Een tekort aan sportaccommodaties kan een belemmering zijn voor de sportdeelname. Waar bevinden zich voor wat betreft
de sportaccommodaties in de stad de ‘witte vlekken’ en welke oplossingen kunnen daarvoor worden aangegeven?

– Met ons sportstimuleringsbeleid is een breed aanbod van activiteiten tot stand gekomen in de gehele stad. Feit is dat
in de prioriteitswijken de sportdeelname lager is dan gemiddeld en dat bijvoorbeeld mensen met een lager inkomen
minder sporten dan andere Amersfoorters. Dit pleit voor een gedifferentieerde inzet van de sportstimuleringsactiviteiten.
Welke prioriteiten dienen daarbij te worden gesteld?

Welke ondersteuning hebben de verenigingen daarbij nodig?

– Welke voordelen levert een regionale aanpak voor aangepast sporten op?

– Uit onderzoek blijkt dat met name allochtone meisjes en vrouwen een achterstand hebben waar het de sportparticipatie betreft.
Wij willen graag dat iedereen meedoet. Hoe kunnen sportverenigingen daar een rol bij spelen?

– Wij vinden het belangrijk dat de sportverenigingen een actieve rol spelen in de wijk en dat verenigingen daarbij ook voldoende
ondersteund worden. Hoe kan dit het best vorm gegeven worden?

– Welke rol kan de sport spelen bij de ontwikkeling en vormgeving van de ABC-scholen in Amersfoort? Wat is er voor
nodig om deze rol verder uit te bouwen?

– Extra financiële ondersteuning/waarderingssubsidie voor verenigingen die zich breder inzetten?

11
SPORT EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

– Uit de raadsgesprekken met het veld is onder meer gebleken dat het moeilijk is om allochtoon kader te werven.
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THEMA II – Ruimte in een (te) krappe stad
Wij willen een sportvoorzieningenniveau dat aansluit

bereikt: verschillende zaal- en veldsportverenigingen

bij de groei en behoefte van de stad. In de periode

hebben momenteel te kampen met wachtlijsten, met

2008-2015 zal Amersfoort uitgroeien tot een stad van

name bij de jeugd. De piekbelasting vindt in de

circa 160.000 inwoners.

sporthallen vooral plaats in de avonden (tussen
19.00 en 22.00 uur) en op de velden op de zaterdag-

Amersfoort beschikt momenteel over de volgende

ochtenden (voetbal en hockey).

gemeentelijke sportaccommodaties voor wedstrijd en

Een door het Mulierinstituut te verrichten capaciteits-

training: 5 sporthallen, 4 sportzalen, 13 gymnastie-

onderzoek zal inzicht geven in de behoefte aan zaal-

klokalen, 10 sportcomplexen met in totaal 68 sport-

en veldcapaciteit voor dit moment en in de toekomst.

velden en een atletiekbaan en een wielercircuit. In

Verder zullen de zaal- en veldsportverenigingen worden

ontwikkeling zijn thans een voetbal- en hockeycomplex

benaderd met een enquête waarin de actuele en

in Vathorst en een sporthal (ICO-cluster) en sportzaal

verwachte vraag ook vanuit de sport zelf direct in kaart

(de Bron) in Vathorst. Tevens beschikken wij momenteel

wordt gebracht.

over 4 zwembaden, waarvan 1 openluchtbad.

Tegelijkertijd is de ruimte in de stad beperkt. De sport
is in de stad veelal ingeklemd, zodat fysieke uitbreiding

WARMING UP
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Uit de gesprekken ‘met het veld’ blijkt dat steeds meer

daar nagenoeg onmogelijk is. Anderzijds zijn vooralsnog

sportverenigingen de grenzen van de groei hebben

geen sportvoorzieningen gepland in de buitengebieden.

77613 GAM-sportbeleid WT

29-03-2007

16:29

Pagina 13

Vragen/discussiepunten
– Is voor de veldsportaccommodaties intensivering (door kunstgras) dé oplossing of moet worden gezocht naar meer
ruimte voor nieuwe accommodaties in het buitengebied ? En als intensivering dé oplossing is, wie moet deze dan
uiteindelijk betalen?

– Welke prioritering moet worden aangebracht bij het realiseren van kunstgrasvelden in Amersfoort?

– Dient er voor de hoofdgebruikers in de sporthallen een mogelijkheid gecreëerd te worden voor een specifieke
verenigingsruimte?

– Wat te doen met de ‘historische rechten’ van sportverenigingen bij de inhuur van courante uren in de
zaalsportaccommodaties?

– Is het hebben van een wachtlijst in alle gevallen onwenselijk?

– Is voor het realiseren van voorzieningen de 1/3de regeling de meest rechtvaardige regeling voor alle sportverenigingen en
zou deze gehouden moeten zijn aan een maximum?

– Is het een begaanbare weg om in de toekomst te blijven streven naar de koppeling van commerciële en nietcommerciële accommodaties?

– Het capaciteitsprobleem op de velden is voor een belangrijk deel een ‘zaterdagochtendprobleem’. In de sporthallen
speelt het probleem met name op de doordeweekse avonden tussen 19.00 en 23.00 uur en is in de weekends nog
ruimte beschikbaar. Zijn verenigingen bereid om in overleg met bijvoorbeeld de veld- en zaalsportbonden naar
andere oplossingen te zoeken en is dat een reële optie?

RUIMTE IN EEN (TE) KRAPPE STAD

13
– Hoe geven we inhoud aan begrippen als ‘multifunctioneel’ en ‘meervoudig ruimtegebruik’?
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Thema III – Topsport en breedtesport
Topsport is volgens de Van Dale ‘sport op het hoogste

kader van de beleidsregels ‘bijzondere sportevene-

niveau’. Breedtesport is alle sport die geen topsport is.

menten’ een bijdrage te krijgen voor een bijzonder

Topsport en breedtesport kunnen elkaar versterken:

sportevenement.

de uitstraling van topsport wekt belangstelling voor de
sport ‘an sich’ en maakt dat mensen zelf proberen een

Steeds meer steden gebruiken sport als een middel om

tijd neer te zetten op Alpe d’Huez of in de marathon.

‘op de kaart’ gezet te worden en afficheren zich als

Aan de andere kant zijn alle topsporters ooit op jonge

‘sportstad’ (Amsterdam, Roterdam, Utrecht, Den Haag,

leeftijd met de (breedte)sport in aanraking gekomen.

Eindhoven, Den Bosch, Almere, Apeldoorn). Niet alleen
sportieve maar vooral ook economische motieven spelen

WARMING UP
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Het accent in de huidige beleidsnota ‘Rollen of stilstaan’

daarbij steeds meer een rol. Zo heeft in Den Bosch het

ligt op de breedtesport. In de praktijk wordt binnen

‘binnenhalen’ van grote sportevenementen een plek

Amersfoort in en op gemeentelijke sportaccommodaties

gekregen binnen de stadspromotie. In Rotterdam wordt

echter wel degelijk topsport bedreven. Denk bijvoor-

door de Stichting Topsport getracht grote evenementen

beeld aan de sporthal Juliana van Stolberg (badminton),

naar de stad te krijgen. In Valkenburg is een toeristische

het inmiddels gedateerde Sportfondsenbad (waterpolo

meerjarenstrategie ontwikkeld waarbij de wielersport

en zwemmen), de atletiekbaan in park Schothorst

centraal staat. De bezoeker aan Valkenburg ziet bij de

(atletiek) en sportpark Bokkeduinen (Dutch Open

entree van de bebouwde kom het bordje

Tennis). Deze lijst is niet uitputtend.

‘Wereldwielerstad’ reeds van verre.

De rol van de gemeente Amersfoort is daarbij in alle
gevallen echter beperkt. Voor de bijzondere prestaties

In de komende beleidsperiode blijft het accent in het

hebben we de laatste jaren wel meer oog gekregen,

sportbeleid gericht op de breedtesport. Wij rekenen enige

bijvoorbeeld door de ‘huldiging sportkampioenen’,

directe financiële steun aan topsport niet tot onze verant-

een feestavond waarvoor kampioenen van jong tot

woordelijkheid. Toch willen wij de positieve aspecten en

oud worden uitgenodigd. Verder is het mogelijk in het

uitstraling van de topsport niet uit het oog verliezen.
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Vragen/discussiepunten
– Willen wij ons afficheren als (top)sportstad?

– Moet Amersfoort een regiofunctie hebben voor ‘het sporten op niveau?’

– Is er behoefte aan een specifieke (top)sporthal voor wedstrijdsport en (boven)regionale evenementen? Hoe verhoudt
zich dat tot het spreidingsbeleid van de sportbonden ten aanzien van topsportaccommodaties?

– Amersfoort is de stad die de ‘talentontwikkeling’ hoog in het vaandel heeft. Moet Amersfoort ook voor de ontwikkeling
van talenten in de sport extra mogelijkheden creëren?

– In hoeverre speelt het onderwijs daarbij een rol?

TOPSPORT EN BREEDTESPORT
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Thema IV – Kwaliteit van faciliteiten en facilitering
De NV SRO beheert en exploiteert de gemeentelijke

Opmerkelijk is dat de kwaliteit van de commerciële

sportvoorzieningen. Zowel SRO als gemeente doen

accommodaties door maar liefst 87 % van de

regelmatig onderzoek naar de beoordeling van de

gebruikers als ‘goed’ wordt beoordeeld. Over de

sportaccommodaties door de gebruikers.

kosten daarvan zijn de gebruikers echter negatiever
dan bij de gemeentelijke sportaccommodaties: iets

Uit de meest recente Vrijetijdsmonitor (2006) blijkt onder

meer dan 40 % beoordeelt dit aspect van de commer-

meer dat de meeste Amersfoortse sporters tevreden zijn

ciële accommodaties als ‘goed’.

over de sportaccommodaties die ze gebruiken. Met name
de bereikbaarheid wordt door meer dan 80 % van de

Wij willen accommodaties die op orde zijn en daarin

gebruikers van sportvelden, sporthallen, sportzalen en

ook faciliteren. Naast deze ‘hardware’ – de basis van

gymlokalen als goed beordeeld.

de sportbeoefening – is het echter ook noodzakelijk
dat de ‘software’ – kader, vrijwilligers – door middel

WARMING UP
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Met betrekking tot kwaliteit en kosten is men minder

van bijvoorbeeld verenigingsondersteuning goed vorm

positief, vooral in geval van een gedateerde accommo-

wordt gegeven.

datie als het Sportfondsenbad. De kwaliteit van de
gemeentelijke binnensportaccommodaties wordt door

In opdracht van de Rekenkamercommissie wordt de

meer dan 75 % van de gebruikers als ‘goed’ beoordeeld,

komende maanden onderzoek verricht naar de prijs-

de buitensportaccommodaties door meer dan 65 %.

kwaliteit verhouding van de sportaccommodaties in

Over de kosten is men over het algemeen minder tevre-

Amersfoort.

den: bij de buitensportaccommodaties geeft iets meer

De uitwerking van dit thema willen wij dan ook mede

dan 60 % de beoordeling ‘goed’ bij de kosten. Bij de

laten plaatsvinden aan de hand van de uitkomsten en

overdekte sportaccommodaties is dat iets meer dan 53 %.

aanbevelingen die dit onderzoek oplevert.
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Vragen/discussiepunten

KWALITEIT VAN FACILITEITEN EN FACILITERING
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5 – PLANNING
Wij willen uitgebreid met de stad van gedachten

Onderzoek

wisselen over de kaders, doelstellingen en prioriteiten

Parallel aan dit traject vinden twee onderzoeken plaats:

van het nieuwe sportbeleid.

het capaciteitsonderzoek van het Mulierinstituut en
het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de

Alle sportverenigingen krijgen de Startnotitie toe-

prijs-kwaliteitverhouding van de sportaccommodaties

gemaild of toegestuurd. Daarnaast is het document

in Amersfoort. Beide onderzoeken worden naar ver-

te downloaden via de website en verkrijgbaar bij de

wachting voor de zomer afgerond. Planning voor de

Informatiewinkel.

sportcafés ‘Ruimte in een (te) krappe stad’ en ‘Kwaliteit
van faciliteiten en facilitering’ is afhankelijk van het

Sportcafés

tijdstip van de rapportages van beide onderzoeken.

In de periode april-eind juni organiseren wij ‘sport-

WARMING UP
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cafés’ voor de vier verschillende thema’s. De in de

De resultaten van de ‘sportcafés’, de reacties via de

Startnotitie vermelde vragen/discussiepunten zullen

website en beide onderzoeken vormen het fundament

tijdens deze ‘sportcafés’ worden uitgediept. Eventueel

voor de concept-sportnota die vervolgens in de loop

worden hiervoor ook deskundigen uitgenodigd.

van de zomer zal worden opgesteld. Na vaststelling

De data voor de ‘sportcafés’ worden bekend gemaakt

door het college zal deze concept-sportnota na de

via de Stadsberichten (huis-aan-huiskrant), kabel-

zomervakantie aan de Ronde worden voorgelegd en

televisie en internet.

vervolgens worden vrijgegeven voor inspraak.

Website

Voor de verwerking van de inspraakreacties gebruiken

Ook via de website www.amersfoort.nl/sportstad

we de periode eind september-eind oktober.

kan op de startnotitie worden gereageerd.

De definitieve (concept)versie van de sportnota zal aan
de Raad worden voorgelegd omstreeks eind december.

WWW.AMERSFOORT.NL/SPORTSTAD
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Gemeente Amersfoort
Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Telefoon (033) 469 51 11 Fax (033) 469 54 54
info_gemeente@amersfoort.nl
www.amersfoort.nl

