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De afgelopen jaren zijn met het sportbeleid
‘Een leven lang sporten en bewegen’ veel goede
resultaten geboekt. In verschillende wijken is het
beweeg- en sportaanbod vergroot. Bijvoorbeeld met
wijksportverenigingen en de diverse buurtsport
locaties waar sportcoaches wekelijks activiteiten
aanbieden. Veel sportverenigingen zijn aan de slag
gegaan met hun toekomst. En er is veel werk verzet
om de sportaccommodaties op niveau te houden.
Het rijke Schiedamse verenigingsleven en het
huidige voorzieningenniveau, plus de resultaten
van de afgelopen jaren, zijn een sterke basis
om mee verder te gaan: we willen dat nog meer
Schiedammers dagelijks bewegen en sporten. En
dat kan! Door een kwaliteitsimpuls te geven aan
de sportaccommodaties. Door de buitenruimte
aantrekkelijker en uitdagender te maken. Door
een actieve rol van telkens meer vitale beweeg- en
sportaanbieders die op hun eigen manier bewegen en
sporten stimuleren en ook andere maatschappelijke
doelstellingen helpen realiseren. Door het beweegen sportaanbod zichtbaarder en gevarieerder
te maken en nog beter te laten aansluiten bij de
behoeften van de Schiedammers.

In deze nieuwe nota ‘Kom maar op!’ hebben we de
ambities opgeschreven. Ik ben er heel erg trots op
dat we dat samen met de stad hebben gedaan. Met
inwoners en met maatschappelijke organisaties,
met sportaanbieders, scholen, met welzijn- en
zorginstellingen. En met kinderen en jongeren: een
delegatie van de Kindergemeenteraad heeft ideeën
aangedragen over bewegen en sporten in Schiedam.
In een Child Impact Statement is verwoord wat dit
beleid voor de jongste Schiedammers betekent.
Wat was het weer bijzonder om tijdens de
bijeenkomsten en gesprekken te ervaren hoezeer
Schiedammers betrokken zijn bij hun stad. En bij
bewegen en sporten. In deze kadernota citeren we
daarom een paar krachtige uitspraken.
Deze nota beschrijft op hoofdlijnen de ambities die
we willen realiseren. Hoe we dit gaan doen, is ook
aan de stad. En dat is meteen een oproep aan alle
Schiedammers om dit vanaf september op te pakken.
Kom maar op!
Nathalie Gouweleeuw,
Wethouder Bewegen en Sporten.

Kom
maar op
met die ideeën over
sport en bewegen
in Schiedam!

Nathalie Gouweleeuw
Wethouder Sport en Jeugd

sport@schiedam.nl
#sportenbewegen
gemeenteschiedam
www.schiedam.nl/sportenrecreatie
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Bewegen en Sporten Schiedam
Bewegen en sporten zijn onderdeel van het dagelijks
leven van Schiedammers. Zij delen de lol van
bewegen en sporten met anderen, ze voelen zich fit
en gezond, kunnen hun energie kwijt. Spelenderwijs
doen ze allerlei vaardigheden op, ontdekken en
ontwikkelen ze hun talenten.
En ze hebben plezier!

IN SCHIEDAM
GAAN WE VOOR:
Belevingsgericht, zichtbaar en
gevarieerd beweeg- en
breedtesportaanbod;
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Vitale beweeg- en sportaanbieders
met voldoende gekwalificeerde
vrijwilligers en professionals;

WELKOM

Veilige, uitdagende en
toegankelijke beweegplekken en
breedtesportvoorzieningen die
van ‘s ochtends vroeg tot
’s avonds laat in gebruik zijn.

Inwoners, beweeg- en sportaanbieders en
maatschappelijke organisaties werken samen, ook buiten
onze stadsgrenzen. Ze sluiten aan op de behoefte van
Schiedammers. Iedereen is betrokken bij het realiseren
van de beste voorwaarden voor bewegen en sporten in
Schiedam.

Beleving
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Voorbeschouwing
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Met de Stadsvisie Schiedam 2030 en het Kompas
2014-2018 ‘Samen Schiedam Vernieuwen’ werkt
de stad aan een toekomst waarin alle inwoners
mee (kunnen) doen. Met volop kansen voor
persoonlijke ontwikkeling en het binden van
inwoners. Het doel is een aantrekkelijke stad
waar mensen graag willen wonen en verblijven.
Deze ambitie vraagt om keuzes die aansluiten
bij wat er leeft in de stad en dat verandert
voortdurend. Het vraagt ook om meer samen
werking en coproductie met wijkbewoners,
met ondernemers en organisaties. Het vraagt
om Schiedammers die actief meedenken en
meewerken.
Bewegen en sporten betekenen veel voor de
samenleving. Allereerst omdat het leuke en
zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding zijn,
waarbij sportieve prestaties en successen behaald
kunnen worden. Maar ook omdat de kracht
van bewegen en sporten meer en meer wordt
benut om andere doelen te bereiken. Denk aan
gezondheid of participatie. Goede beweeg- en
sportvoorzieningen maken daarnaast de stad

aantrekkelijk om te wonen of te bezoeken.
Door de decentralisatie van het (jeugd)zorgstelsel
raken bewegen en sporten steeds meer verweven
met andere gemeentelijke beleidsterreinen, zoals
onderwijs, welzijn, zorg, recreatie, veiligheid en
ruimtelijke ontwikkeling.
De gemeente zet bewegen en sporten steeds
meer in om de eigen kracht van Schiedammers te
versterken. Het leidt tot een betere gezondheid,
meer vitaliteit, minder belasting van de zorgketen
en het biedt Schiedammers kansen om hun eigen
netwerk te vergroten. Daar varen Schiedammers
wel bij en daarmee de hele stad.
Veranderingen in de maatschappij vragen om
bijstelling van het huidige beleid. Traditionele
manieren waarop we onze samenleving en (sport)
organisaties inrichten, maken plaats voor nieuwe.
Door de digitalisering van onze samenleving
is de toegang tot informatie oneindig groot;
mensen leren anders en leven sneller. Netwerken
van mensen groeien. Sociale ontmoetingen en

"Mensen in hun kracht zetten en hun kennis, talenten
en drijfveren benutten, vraagt om leiderschap bij de
bestuurders en andere vrijwilligers in de sport "
persoonlijke communicatie verlopen steeds
meer via social media. Er is eenvoudig toegang
tot experts, professionals en collega’s, via
(online)netwerken ontstaan nieuwe vormen van
samenwerken, organiseren en sporten.
We hebben ook te maken met een veranderende
sportconsument, die mondiger wordt en steeds
hogere eisen stelt aan diensten en producten. De
sportbeleving intensiveert. Er is een toename
in individuele sporten, zapgedrag en de wil
om alleen te consumeren. De samenstelling en
bevolkingsopbouw verandert. Het aanbod van
sportieve en niet sportieve vrijetijdsbesteding
is de afgelopen jaren sterk toegenomen, terwijl
mensen minder vrije tijd en meer drukte in hun
bestaan hebben. Allemaal veranderingen met
gevolgen voor sportaanbieders en vrijwilligers.
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De titel lonkt: Schiedam 		
ademt bewegen en sporten

Droombeeld van een Schiedammer

“
10

Ik fiets door de wijk Kethel en zie speeltuintjes,
kinderen die buiten spelen en prachtige hutten
bouwen. Ik zwaai naar een sportcoach die zijn
activiteiten uitzet op een Schoolplein14. Even
later rijd ik door een groene, duurzame woonwijk.
Ik zie kinderen spelen met bootjes in de sloot.
Ik fiets door het Beatrixpark en ik zie skaters
en lopers die een hightech gemarkeerde route
volgen. Bij het passeren van het Calisthenicspark zie ik jong-volwassenen aan hun conditie
werken. Ik moet denken aan mijn vakantie in
New York: dit geeft me een echt Central Park
gevoel. Bij Thurlede zie ik dat vrouwen aan
het leren fietsen zijn. Er is inmiddels een goede
verbinding met Nieuwland. In beweeg- en
sportpark Bijdorp zie ik ouderen in de weer. In de
natuurspeeltuinen is het een drukte van belang. Ik
fiets verder naar sportpark Harga, waar vlakbij
de sportaccommodaties een terrein met een
commerciële invulling, health & care, is ontstaan.
Goede voorzieningen. Wat gebeurt er toch veel in
de stad. Ik herinner me dat mijn partner vorige

week vertelde dat op en om het park op de A4 veel
fietsers actief zijn en dat daar veel activiteiten
plaatsvinden. En dat regelmatig regionale
sportevenementen worden georganiseerd door
jongerengroepen in verschillende wijken. Verder
naar het zuiden geeft het Park Maasboulevard
ook weer zo’n uitstraling van Central Park met
bewegende mensen. Het schijnt dat er ook in de
middagpauze veel gebruik van wordt gemaakt
door mensen die in de buurt werken. Het doet
me goed om zoveel beweging te zien. Deze
sportieve sfeer brengt een bepaald gevoel van
verbondenheid naar boven. Verbondenheid met
de mensen, maar ook een verbondenheid met de
stad. Hoewel ik me vanochtend nogal moe voelde,
merk ik dat bij mij de zin in sporten weer flink is
toegenomen door het zien en beleven van zoveel
beweging in de stad. Ik neem mij voor straks
lekker een rondje te gaan wandelen. Het is niet de
eerste keer dat ik dat ervaar: zien bewegen, doet
bewegen. Ik voel me wat dat betreft bevoorrecht
dat ik in Schiedam woon.

”

Schiedam voel en beleef je als de stad van
bewegen en sporten. Het is een levendige stad
waar je graag wilt zijn en blijven. Schiedam
ademt zichtbaar beweging. Van fanatieke sporter
tot vrijblijvende recreant, iedereen kan er op zijn
manier bewegen en sporten: binnen en buiten,
gezond en veilig.  

"...dit geeft me een echt
Central Park gevoel "
Het belang van bewegen en sporten is bekend in
de stad: het is leuk, gezond, verbetert (school)
prestaties, zorgt ervoor dat mensen meedoen en
elkaar in het echte leven (blijven) ontmoeten.
Bewegen en sporten in samenhang met
onderwijs, welzijn en zorg maken Schiedam
mooier en geven de stad kleur. In de stad is veel
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, in de
breedste zin van het woord. Kinderen en jongeren
moeten de kans krijgen zoveel mogelijk uit
zichzelf te halen.  
Schiedam kiest primair voor de breedtesport:
dat wordt zichtbaar in een gevarieerd

beweeg- en sportaanbod voor iedereen.
Bewegen en sporten beperken zich niet tot de
sportverenigingen. Commerciële sportaanbieders
en bedrijfssport bieden eveneens gevarieerde
beweegmogelijkheden; waar mogelijk gaat dit
hand in hand. Speerpunten zijn jeugd, ouderen en
mensen die drempels kennen tot regulier beweegen sportaanbod. Ontwikkelingen op het terrein
van topsport pakken we vooral in regionaal
verband op. We bekijken per sport en soms per
individu of extra aandacht vanuit Schiedam nodig
is.
Er is voldoende, geschikte en nabije ruimte voor
bewegen en sporten, die aanzet tot meedoen
op een veilige en laagdrempelige manier.
De gastvrije en goed bereikbare sportparken
hebben een eigen identiteit en dragen het
vernieuwde beweeg- en sportbeleid uit; het zijn
‘beweegknooppunten’ die dienen als voorbeeld
en aanjager voor de rest van de stad. Ze zorgen
voor de aansluiting tussen georganiseerd en
ongeorganiseerd bewegen en sporten en creëren
optimale omstandigheden voor de actieve
sporter en de betrokken toeschouwer om dat
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"Al het positieve van bewegen en sporten
kun je alleen ervaren door het te doen"
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samen te beleven. Schiedammers kennen deze
voorzieningen en weten de weg er naar toe
goed te vinden. Ook de openbare ruimte daagt
uit tot bewegen en sporten, van schoolplein tot
wandelroutes, van skatebaan tot spelen op straat.
Vitale Schiedamse beweeg- en sportaanbieders
werken samen, zowel in organisatorisch,
financieel als maatschappelijk opzicht.

"Schiedam ademt
zichtbaar beweging"
Er is een intensieve samenwerking tussen
onderwijs,  beweeg- en sportaanbieders,
gezondheidsinstellingen en wijk-, zorg- en
welzijnsorganisaties. Ouders en omgeving zijn
actief betrokken. De gemeente ondersteunt waar
nodig.

De uitslag

Met het Schiedamse beweeg- en sportbeleid willen
we bereiken dat bewegen en sporten onderdeel
zijn van het dagelijks leven van Schiedammers.
Zij delen het plezier van bewegen en sporten met
anderen, ze voelen zich fit en gezond, kunnen

hun energie kwijt. Spelenderwijs doen ze allerlei
vaardigheden op, ontdekken en ontwikkelen ze
hun talenten. En ze hebben plezier!
In Schiedam gaan we voor:

1. Belevingsgericht, zichtbaar en gevarieerd
beweeg- en breedtesportaanbod;
2. Vitale beweeg- en sportaanbieders met
voldoende gekwalificeerde vrijwilligers en
professionals;
3. Veilige, uitdagende en toegankelijke
beweegplekken en breedtesportvoorzieningen
die van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in
gebruik zijn.
Inwoners, beweeg- en sportaanbieders en
maatschappelijke organisaties werken samen, ook
buiten onze stadsgrenzen. Ze sluiten aan op de
behoefte van Schiedammers. Iedereen is betrokken
bij het realiseren van de beste voorwaarden voor
bewegen en sporten in Schiedam.
Om deze uitslag te bereiken is het volgen van een
goede strategie en tactiek noodzakelijk.
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De strategie: punten scoren!

Om de ambities te bereiken zijn de volgende
punten onontbeerlijk:
• Beleving
• Sterke spelers
• Doeners
• Hekken weg
• Nieuw land

• Beleving
Al het positieve van bewegen en sporten kun je
alleen ervaren door het te doen. Dit zien, horen
en voelen, begint bij de jeugd. Ouders spelen
hierbij een belangrijke rol.

Informatievoorziening

Schiedammers willen meedoen aan de activiteiten
van de beweeg- en sportaanbieders. Doel is hen
bekend te maken met de mogelijkheden van
bewegen en sporten en hen aan te moedigen meer
te bewegen en zich een gezonde leefstijl aan te
meten. Voorlichting over (sportieve) waarden
en normen en omgangsvormen raakt iedereen.

Voor verenigingen is er specifieke aandacht
voor preventie (veilige vereniging), regelgeving
en handhaving. De clubs maken duidelijk hoe
zij georganiseerd zijn en dat het normaal is om
vrijwilligerswerk in de vereniging te verrichten.

Zichtbaarheid vergroten

Schiedammers moeten weten waar en wanneer
zij kunnen bewegen en sporten, hoe ze de
sportaccommodaties kunnen benutten en wie
ze om hulp kunnen vragen op het gebied van
bewegen en sporten. Het onderwijs en de
wijkondersteuningsteams vormen belangrijke
communicatiekanalen. Traditionele en innovatieve
communicatiemiddelen worden ingezet. In de
communicatie staan successen centraal. Daarmee
kan nu al begonnen worden, er zijn immers al vele
mooie en waardevolle projecten in de stad.

Evenementen

Schiedam is goed in het organiseren van
evenementen en sport is hierin een mooie
toevoeging. Sportevenementen kunnen inspireren,
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"Voor inactieven is
laagdrempelig bewegen
de eerste stap"

14

organisatietalenten opleveren, aanzetten tot
bewegen en de binding met de eigen stad of wijk
vergroten. Regionale en kleinschalige beweegen sportevenementen worden gestimuleerd. We
onderzoeken de mogelijkheid van een groot
internationaal evenement in het kader van
stads- en sportpromotie (bijvoorbeeld cricket).
Initiatieven vanuit jongeren of wijken worden
toegejuicht.  

Bewegen met beleving

Voor inactieven is laagdrempelig bewegen de
eerste stap. Het is van belang dat zij op veel
manieren kennismaken met bewegen en sporten:
denk aan de week van de sport, de beweegdag
en de basisschool sportdag. Daarnaast zijn er de
Koningsspelen of buiten sporten, vakantieweek
en buitenspeeldagen. Elk van die momenten
enthousiasmeert om mee te gaan doen.
Verenigingen betrekken inactieve Schiedammers
door ze uit te nodigen bij evenementen en
door open dagen te organiseren. Beweeg- en
sportaanbieders geven clinics op bijzondere
plekken (bijvoorbeeld winkelstraten), op scholen

en in de wijken. Rolmodellen en sportcoaches
vervullen hierbij een stimulerende rol. Onderzocht
wordt welke rol ondernemers hierin kunnen en
willen hebben.
Iedereen moet kunnen (blijven) bewegen en
sporten. Financiële, fysieke of informatieve
belemmeringen worden zoveel mogelijk
weggenomen.

"Iedereen moet kunnen (blijven)
bewegen en sporten"
Waardevol aanbod wordt zichtbaar gemaakt
(bijvoorbeeld sociale beweeg- en sportatlas). Zo
wordt het goede behouden - en versterkt - door
middel van samenwerking en afstemming.

• Sterke spelers
Schiedam beschikt over vele beweeg- en
sportaanbieders. Sterke en vitale sportverenigingen
zijn daar onderdeel van. De afgelopen jaren zijn
veel sportverenigingen aan de slag gegaan met hun
toekomst.

Een vereniging is ‘vitaal’ als ze in staat is in te
spelen op de behoeften van de Schiedammers
en zelf de organisatorische en financiële zaken
op orde heeft. Hierdoor kan de vereniging
een bijdrage leveren aan de beweeg- en
sportdoelstellingen en bredere maatschappelijke
thema’s in de stad.
‘Buiten het hek’ denken en kijken, heeft alleen
zin als het ‘binnen het hek’ gezond is. In die
binnenkant draait alles om passie. Passie voor
de sport en de passie van en voor de mensen
die het verenigen samen mogelijk maken.
Bestuurskracht, meerjarenbeleid vertaald naar
plannen van aanpak, een optimaal aantal leden,
een gestructureerde organisatie en een gezonde
financiële boekhouding zijn essentieel voor die
vitaliteit.
Andere beweeg- en sportaanbieders zijn de
commerciële sportaanbieders, het onderwijs
(bewegingsonderwijs), de GGD (gezonde
leefstijl), de zorg (dagbesteding cliënten)
en welzijnsinstellingen (activiteiten voor

verschillende doelgroepen). Van deze aanbieders
verwachten we dat ook zij vitaal zijn en een
aanbod kunnen doen voor de langere termijn. En
dat ze hun medewerkers inzetten voor overleg
met andere beweeg- en sportaanbieders en tot een
gezamenlijke programmering komen.
Door samen te werken ontstaat een zoektocht
naar andere spelvormen en disciplines, meer
diversiteit in sport- en nevenactiviteiten
(bijvoorbeeld onderlinge buitencompetities) en
wederzijdse versterking. In de gezamenlijke
programmering kunnen alle beschikbare
sportaccommodaties en beweegplekken ingezet
worden, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.
De organisaties stellen zich vraaggericht op,
met een gevarieerd en uitgebreid beweegen sportaanbod, dat gewenst is door de
Schiedammer. Beweeg- en sportaanbieders
zorgen voor een veilige sfeer en goede trainers/
coaches om de nodige vaardigheden aan te
kunnen leren. Dit om zoveel mogelijk inwoners
aan het bewegen en sporten te krijgen.

15

16

De beweeg- en sportaanbieders oriënteren zich
extern om het aanbod te laten aansluiten bij de
wensen en behoeften van de Schiedammer. Ze
maken gezamenlijk werk van het breder inzetten
van bewegen en sporten.
Vanuit de stad is hierbij aangegeven dat het gaat
om:
• het bevorderen van de gezondheid (niet alleen
fysiek)
• het ontwikkelen van talenten, niet alleen sportief
• het ontwikkelen van sociale vaardigheden
• (re)-integratie
• armoedebestrijding
• het stimuleren van cognitieve ontwikkeling van
kinderen
• het behoud van het cognitieve en motorische
vermogen van ouderen
• het verminderen van eenzaamheid
• het langer fit en daardoor zelfstandig kunnen
blijven wonen
• het leveren van een bijdrage aan naschoolse
opvang
• het benutten van de brede schooluren (aanbod
tijdens en na school, rol  combinatiefunctionaris)

• het betrekken van kwetsbare groepen bij
sportactiviteiten (onderdeel vangnet, signaleren)
Alle beweeg- en sportaanbieders moeten in staat
zijn om op hun eigen manier hieraan bij te dragen.
Enkele zijn hiertoe reeds in staat,  andere dienen
zich door te ontwikkelen.

• Doeners
Vrijwilligers zijn belangrijk. Schiedammers zijn
op tal van terreinen actief in het vrijwilligerswerk,
bijvoorbeeld in de diverse projecten en initiatieven
binnen SchiedamsDOEN.
Net als in andere steden is er in Schiedam sprake
van een veranderende sportconsument en dus een
andere beleving van het vrijwilligerswerk. Er is
een nieuwe kijk op vrijwilligers nodig. Mensen
in hun kracht zetten en hun kennis, talenten en
drijfveren benutten, vraagt om leiderschap bij de
bestuurders en andere vrijwilligers in de sport. De
focus ligt hierbij op begeleiding, ondersteuning
en aanvullen van kennis en kunde (bijvoorbeeld

"Zodat kinderen op
‘roepafstand’ veilig kunnen
buitenspelen, op ontdekking
kunnen gaan en bewegen"

‘Academie Schiedams Sportkader’). Het is
belangrijk dat organisaties tijdelijk ondersteuning
kunnen krijgen van professionals en dat ze
aansluiten bij de behoefte van vrijwilligers om
meer kortdurende werkzaamheden te verrichten.

• Hekken weg
Om een omgeving te creëren die bewegen
stimuleert en levensloopvriendelijk is, komen er
- naast de bestaande sportaccommodaties - meer
nieuwe uitdagende speel- en sportplekken in de
openbare ruimte en multifunctionele beweeg- en
breedtesportvoorzieningen.

Buitenruimte

Buitenactiviteiten als wandelen, fietsen, hard
lopen of skaten (individueel of ongeorganiseerd
spelen, bewegen en sporten) zijn mogelijk in de
groene en leefbare omgeving in Schiedam, van
Maasboulevard tot Midden-Delfland. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een grote diversiteit
aan veilige routes en bewegwijzering. Naast het
sportieve aspect is de aanwezigheid van water,

parken en/of recreatieve voorzieningen (o.a.
Beatrixpark, Volkspark en Julianapark) in de buurt
ook van maatschappelijk belang. Bij het (her)
inrichten van de omgeving wordt vanaf het begin
nagedacht over bewegen en sporten. Er is een goed
evenwicht tussen sport-, beweeg- en speelruimte.

Bewegen en sporten in de wijk

Voor allen, inclusief de oudere bewoners, liggen
de sport- en speelvoorzieningen en beweegruimtes
in hun eigen woonwijk, op loop- en fietsafstand.
Dit verlaagt de drempel tot bewegen en sporten,
maakt de buurt aantrekkelijker en zorgt voor
betrokkenheid. Per wijk kijken we naar de
mogelijkheden.
Voor kinderen tot 6 jaar (en hun ouders)
worden in de directe woonomgeving  informele
speelvoorzieningen (o.a. straat/ stoep)
gerealiseerd, zodat ze op ‘roepafstand’ veilig
kunnen buitenspelen, op ontdekking kunnen
gaan en bewegen. Tijdens een blokje om zie je
bijvoorbeeld beweegcircuits, paddenstoelen,
hinkelbanen en speeltegels.
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Om kinderen uit te dagen om tijdens en
na schooltijd meer te spelen en te sporten,
krijgen schoolpleinen een nog opener karakter.
Daarnaast komen er meer uitdagende activiteiten
voor kinderen tot 18 jaar, zodat zij het hele
jaar door kunnen bewegen. Voor ouderen
wordt gekeken naar - ook in letterlijke zin laagdrempelige voorzieningen. De verbinding
in en met de wijk kan beter. Buurtinitiatieven
op het gebied van bewegen en sporten
worden toegejuicht. Een beweegvriendelijke
omgeving wordt ook gerealiseerd op en rond
bedrijventerreinen, braakliggende terreinen en in
het havengebied.

Sportvoorzieningen

Beweeg- en sportplekken maken deel uit van
de stad en dragen bij aan de aantrekkelijkheid
van Schiedam als stad om in te wonen en te
verblijven.
In Schiedam zijn multifunctionele en
optimaal gebruikte sportaccommodaties,

‘beweegknooppunten’ met elk een eigen
identiteit. Ze zijn voor iedereen de gehele dag
beschikbaar en open, met als doel: gastvrij
bewegen en sporten. Dit betekent open met
toezicht (‘hekken weg’), licht, onderhouden,
schoon, veilig, zichtbaar, met ruimte voor
ontmoeting. Ze zijn goed bereikbaar.

"Hekken weg"
Bewegen en sporten staan centraal, zowel in
verenigingsverband als ongeorganiseerd en/
of recreatief en zowel buiten als binnen. Voor
een optimaal gebruik (gezonde exploitatie) is
het uitgangspunt om duurzame samenwerking
aan te gaan met onderwijs, welzijn en zorg.
Dit versterkt de maatschappelijke functie
van sport. Bij dergelijke multifunctionele
sportaccommodaties horen vitale beweeg- en
sportaanbieders als hoofdgebruiker.

• Nieuw land
Het nieuwe tijdbeeld en de ontwikkelingen in de
stad vragen om het loskomen van eilanden en
het creëren van ‘nieuw land’. Vernieuwing en
verandering komt in de kern voort uit individuen.
Uit passie voor bewegen en sporten en met de
overtuiging dat het beter kan voor jezelf, in de
vereniging, in de wijk en in de stad, ontstaat de
bereidheid het anders te doen en op zoek te gaan
naar betere samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld
netwerk Schiedam Bewegen en Sporten).
Veranderen en vernieuwen is niet vanaf de
zijlijn roepen dat het anders moet. Het gaat erom
dat je met elkaar in het veld daadwerkelijk de
handschoen oppakt.
De gemeente Schiedam faciliteert en stimuleert
het beweeg- en sportbeleid door mensen en
instanties met raad en daad bij te staan om hun
ideeën te realiseren. We verwachten dat ze het
zoveel mogelijk zelf (blijven) uitvoeren en alleen
waar nodig nog (financiële) ondersteuning nodig
hebben.

De regierol van de gemeente krijgt vorm door
medewerkers van verschillende organisaties
(sport, welzijn, onderwijs, gezondheid
enzovoort) bij elkaar te brengen. Zo vormt
zich een gezamenlijk doel dat recht doet aan de
uitgangspunten van de afzonderlijke organisaties.
Door goede afspraken te maken, komen de
betrokken medewerkers in hun kracht en kunnen
zij hun programmering onderling afstemmen.
Het gemeentelijke beweeg- en sportbeleid is een
wezenlijk onderdeel van het integrale beleid voor
de stad. Bewegen en sporten zijn onlosmakelijk
verbonden met gezondheid, welzijn, onderwijs,
jeugdbeleid, stadspromotie, openbare ruimte en
wonen, duurzaamheid, economie, verkeer en
veiligheid.
Het beweeg- en sportbeleid van de gemeente
Schiedam stopt niet bij de eigen grenzen. Voor
de invulling van het beleid en de voorzieningen
kijkt Schiedam over haar eigen grens. Enerzijds
heeft Schiedam veel te bieden als het gaat om
activiteiten en voorzieningen en stelt zich voor de
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buurgemeenten gastvrij op. Anderzijds zoekt
Schiedam actief de samenwerking op met
buurgemeenten. Als er bijvoorbeeld topsport
dicht bij huis is (bijvoorbeeld Sparta Rotterdam)
of voorzieningen in de buurt beschikbaar zijn
(bijvoorbeeld recreatiegebied Midden-Delfland
of turnhal Vlaardingen), dan maken we daar
gebruik van.

"Het beweeg- en sportbeleid van de
gemeente Schiedam stopt niet bij de
eigen grenzen"

3

Klaar voor de start…

Op naar de uitvoering

Na vaststelling van de kadernota ‘Kom maar
op!’ wordt na de zomer van 2015 gestart met
het opstellen van een uitvoeringsprogramma.
Dit (meerjarige) programma levert een bijdrage
aan het realiseren van de gestelde beweeg- en
sportdoelen en de doelen binnen de stedelijke
kaders uit de Stadsvisie Schiedam 2030 en
het Kompas 2014-2018 ‘Samen Schiedam
Vernieuwen’. Samen met Schiedammers en
betrokken organisaties bepalen we op welke
wijze ‘de stad’ uitvoering geeft aan de ambities.
De uitvoering start in 2016.
Bij de uitvoering van het beweeg- en sportbeleid
houden we de vinger aan de pols en kunnen we
daar waar nodig bijstellen.

Bewegen en sporten kosten geld
Via efficiënte samenwerking en inspanning van
alle betrokken partijen kunnen we de kracht van
bewegen en sporten nog beter benutten. Door
geïntegreerd te werken op sociaal en fysiek
gebied, zowel in de stad als in de gemeentelijke
organisatie, kunnen beschikbare middelen nog

efficiënter ingezet worden.
Schiedam zoekt daarnaast samenwerking
met sportkoepels en -bonden (op landelijk
en lokaal niveau) en het bedrijfsleven (rol
zorgverzekeraar; gezonde werknemers/burgers
en woningbouwcoöperatie) om efficiëntie
en uitdaging met elkaar te verbinden. Bij
het verstrekken van subsidies kunnen we
voorwaarden stellen die het uitwerken van het
beweeg- en sportbeleid  bevorderen.
Voor de uitvoering van de ‘software’ van het
beweeg- en sportbeleid is in de huidige begroting
ca. € 500.000 exploitatiebudget beschikbaar.
Hiervan is slechts een gering deel structureel
budget (ca. € 90.000). Het budget is van 2010
tot en met 2013 aangevuld met een landelijke
subsidie-impuls en van 2014 tot en met 2016
door uitputting van het ‘reservefonds sport’.
De driejarige impuls ‘Schiedam Sportstad’
(€ 300.000 per jaar), bedoeld voor benutten van
kansen in de stad op het gebied van bewegen
en sporten (‘software’ en ‘hardware’), loopt van
2015 tot en met 2017.
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Voor exploitatie, beheer en onderhoud van
gemeentelijke sportaccommodaties – de hardware
- is structureel per saldo ca. € 3.000.000
exploitatiebudget beschikbaar. Vanaf 2017 is
dat € 3.400.000, inclusief fase 1 Schiedam
in Beweging. De verdere uitwerking van de
volgende fases van het programma Schiedam
in Beweging zal bepalend zijn welke middelen
exact meerjarig benodigd zijn. Ook de op te
stellen visie op de binnensportaccommodaties
(inclusief zwembaden) is daarop van invloed.
Het contract met de exploitant van de
binnensportaccommodaties loopt tot 1 januari
2020.
Om de ambities, zoals beschreven in deze
nota, te kunnen realiseren, dienen de budgetten
vanaf 2017 op minimaal het huidige niveau
te worden gehouden. Onderdeel van het
uitvoeringsprogramma zijn de uitgewerkte
meerjarige financiële consequenties van het
beweeg- en sportbeleid na 2016. Deze komen
terug in de begroting ‘2017 en verder’.

