Regiovisie
Sportregio Noord-Limburg
De gezondste regio in 2025
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Bergen

Sport en bewegen moet minder van de overheid worden en meer van de gemeenschap. Wij willen
graag dat sport en bewegen van ons allemaal wordt. Wij willen koploper zijn. Door slimme
innovaties en samenwerkingen ontwikkelen we nieuwe concepten. Wij stimuleren onze inwoners
en partners om die koploperspositie zelf in te vullen.

Venray

Horst aan de Maas
Venlo
Peel en Maas
Beesel

Regiovisie Sport 2016-2020
Wij zijn koploper als groene en gezonde regio

Deze regiovisie is ontwikkeld samen met collega’s in de zeven gemeenten, maar nadrukkelijk ook
met partners. Partners uit onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn, gezondheid, bedrijfsleven en
sport. We hebben in deze visie stevige ambities beschreven en claims gelegd. Het is een visie, een
stip op de horizon, een droombeeld.
Gelukkig gebeurt in de regio al ontzettend veel in lijn van deze visie en kunnen initiatieven elkaar
gaan versterken. Sommige voorbeelden zijn al opgenomen in deze visie, andere voorbeelden zijn
nog een droom maar nog geen realiteit. De uitvoering ervan en het tempo waarin dat gebeurt,
wordt mede bepaald door draagvlak en enthousiasme van onze partners.

Sportregio Noord-Limburg is een samenwerking
tussen zeven Noord-Limburgse gemeenten die als
doel hebben om koploper te worden in de regio op het
gebied van groen en gezond. Door sport als middel
in te zetten en de verbindingen te leggen tussen
onderwijs, gezondheid, bedrijfsleven, verenigingen
en maatschappelijke instellingen zal deze droom
werkelijkheid moeten worden. Daar waar in deze
visie wordt gesproken over ‘wij’ gaat het dus om een
samenspel tussen overheid en andere partners.
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Het DNA
van onze regio
Onze regio...
• excelleert in innovatie en duurzaamheid.
• typeert zich door de aanwezigheid
		 van veel natuur.
• levert agrifood op wereldklasse.

•
•
•
•
•

staat voor groen en gezond.
blinkt uit met streekproducten.
heeft een sterke verenigingsstructuur.
doet dingen samen.
is goed in food, high tech, agri en health.

Missie, kernwaarden
en visie
Sport en bewegen is van en voor ons allemaal.
Om invulling te geven aan onze visie, werken wij volgens
een aantal kernwaarden.

Samen
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.
We moeten meer de handen in elkaar slaan. Samen vanuit
verschillende beleidsterreinen, samen binnen de regio,
samen met inwoners en maatschappelijke organisaties.
Dit vraagt om co-creatie. In onze regio doen we de dingen
gewoon samen!

Ondernemerschap
In een nieuwe context is ondernemerschap nodig.
Ondernemerschap staat voor durf, creativiteit en
doortastendheid. Ondernemerschap moet nieuwe
samenwerkingen opleveren, nieuwe financiering
genereren en onze regio laten excelleren.

Innovatie
Innovatie zit in het DNA van onze regio. Als we kijken naar
het terrein van sport en bewegen is meer innovatie nodig.
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Innovatie bij ons als lokale overheden, maar ook bij onze
samenwerkingspartners. Innovatie kan ons samen verder
brengen en een antwoord geven op de uitdagingen waar
we voor staan. Door innovatie op het gebied van sport
en bewegen leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van
leven.

Duurzaam
Onze regio is koploper op het gebied van Cradle to
Cradle. De verbinding met sport en bewegen kan hierbij
verder worden versterkt door toepassingen die wij
ontlenen aan deze filosofie. Het is een echte uitdaging om
ook qua voeding en materialen te zorgen voor gezonde
sport. Denk aan recyclebare schoenen, duurzame voeding
etc. Duurzaamheid is ook in het domein sport en bewegen
van belang. Duurzaamheid als het gaat om borging en
verankering, maar ook duurzaamheid als het gaat om
investeringen in sportaccommodaties.
Onze visie hebben we uitgewerkt aan de hand van een
aantal programma’s.
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Met groen en
gezond binden
wij mensen
Noord-Limburg is een
mooie, rustige en groene
omgeving. Dit biedt een unieke
aantrekkingskracht om jonge
generaties te boeien en aan ons te
binden. Hier kan men de drukte
van het werk ontvluchten en echt
tot rust komen. We moeten juist
nieuwe generaties een kans geven
zodat zij ook een belangrijke
rol kunnen vervullen in het
maatschappelijke leven.

Dit betekent dat we moeten samenwerken met overheid,
onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Groen en
gezond moet hierin wat ons betreft de rode draad
zijn. Studenten kunnen zich bij ons ontwikkelen en
ontplooien. Starters hebben vele mogelijkheden op onze
arbeidsmarkt en voor jonge gezinnen is de rust, ruimte én
het veelzijdige sport- en beweegaanbod een belangrijke
aantrekkingskracht.
Gezonde kinderen, inwoners en werknemers.
Gezonde kantines, scholen en verenigingen. Gezonde
arrangementen, evenementen en producten. De combinatie
van innovatie en groen en gezond, maakt onze regio
onderscheidend en bijzonder en bindt onze huidige en
toekomstige inwoners.

Koplopersdroom
Wij gaan samen onze regio positioneren als de
groenste en gezondste regio. Denk je aan NoordLimburg dan denk je aan groen en gezond!
Dit betekent dat we dit in alle visies, concepten en
communicatie gaan uitdragen en vertalen. Groen
en gezond moet een aantrekkingskracht zijn voor
(potentiële) inwoners en bedrijven, maar moet ook
iedereen in onze regio uitdagen om daaraan zelf
bij te dragen. Zo vormen we samen een groene en
gezonde community.
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Wij leren
bewegen
Goed en gezond bewegen is een basis die wij iedereen willen meegeven.
Wij willen koploper zijn in de provincie op het gebied van sport en bewegen
op en rondom scholen. Dit doen we samen. Samen met kinderopvang,
onderwijspartners, bedrijfsleven en kennisinstituten. Bewegen tijdens school
en in vrije tijd wordt zoveel mogelijk gestimuleerd en binnen dit kader is drie
uur bewegen op en rondom school vanzelfsprekend.

Talenten zijn er om ontdekt te worden en daarna verder te
ontwikkelen. Ook in dit kader is een kwalitatieve basis van
belang. Talenten kunnen zich bij ons in de regio ontwikkelen
binnen de diverse sportverenigingen en vanuit de
aanwezige Topsport Talentschool (Den Hulster) die een
regionale functie heeft.
Het voortgezet- en vervolgonderwijs in onze regio willen
wij hierbij als voorbeeld inzetten. Zij kunnen een belangrijke
rol spelen rondom jeugdzorg, gezondheid, innovaties en
toeleiding naar de nieuwe arbeidsmarkt. Bovendien kunnen
zij jeugd goed bereiken en kunnen we daarvan gebruik
maken om jongeren ook meer een stem en rol te geven.
Sport, bewegen en gezondheid horen wat ons betreft
bij elkaar. Dit betekent dat we moeten inzetten op gezonde
scholen, gezonde sportkantines en bewustwording van
ouders en kinderen.

Groente en fruit eten en water drinken is bij ons
opgenomen in het dagelijks levensritme. Ook hierbij werken
we samen door middel van een regionale aanpak, namelijk
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Samen de handen uit
de mouwen!
Binnen dit programma willen wij laten zien dat we
als regio graag innoveren. Vernieuwende concepten,
beweegprogramma’s, de nieuwste sport- en spelmaterialen:
onze regio is koploper als het gaat om vernieuwing op
dit gebied. Alle initiatieven die gestart worden, moeten
wel een duurzaam karakter hebben. Daarom betrekken
wij de hele omgeving, dus ook ouders, om te zorgen voor
verduurzaming en eigenaarschap. Er is binnen de aanpak
altijd sprake van verankering en kennisoverdracht. Hierbij
betrekken wij opleidingen en onderzoeksinstituten.

Koplopersdroom
Het Blariacum college in Venlo is bezig met
een project gericht op verandering in leefstijl
van leerlingen. De school, die HAVO, VMBO en
leerwegondersteunend onderwijs aanbiedt, wil
inspelen op het feit dat veel van haar leerlingen
uitvallen bij verenigingen. Door het tegengaan van
roken en alcoholgebruik en juist het stimuleren van
sport hopen ze de kinderen een gezonde leefstijl bij
te brengen. De wens is om dit initiatief te verbinden
en in te zetten als koplopersvoorbeeld in andere
gemeenten.
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Bij ons
beweegt
iedereen
Onze regio kent voldoende
uitdagingen, zoals de
demografische ontwikkelingen
en het groter beroep dat op zorg
wordt gedaan. Daarom zetten
wij in op positieve gezondheid,
zowel lichamelijk alsook
geestelijk. Bewegen zien we
daarin als basisvoorwaarde.
Bewegen is namelijk niet alleen
gezond, maar levert ook een
belangrijke bijdrage aan sociale
participatie en zelfredzaamheid.
Het past ook uitstekend in een
totaalarrangement voor de
aanpak van sociaaleconomische
gezondheidsverschillen.
Er is dus volop aandacht voor
vitaliteit van de kwetsbare
burgers.
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Onze inwoners hebben het vermogen om zich aan te
passen en eigen regie te voeren. De huisartsen in onze regio
leveren een belangrijke bijdrage aan het werken vanuit de
filosofie van positieve gezondheid.
Bewegen mag voor niemand grenzen of beperkingen
opleveren. We moeten in staat zijn om als regio met een
enorm krachtenveld op het gebied van zorg en welzijn
erin te slagen om het verschil te maken. Dit betekent dat
we bewegen als belangrijk middel zien ter versterking
van de basisinfrastructuur. Bewegen is het nieuwe recept
waarvan we de ingrediënten al in huis hebben en waarvoor
we alleen nog maar de goede combinaties moeten maken.
Combinaties met partners in de zorg, onze inwoners,
verenigingen en overige stakeholders.
Sport wordt ook ingezet binnen het participatiebeleid.
Speciale beweegprogramma’s voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt geeft mensen een hernieuwd ritme.
Mensen worden ook ingezet in de begeleiding van
sportactiviteiten en in het beheer en onderhoud van
sportvoorzieningen. Hiervoor worden specifieke trainingen
geboden om mensen te coachen. Er blijft ook bijzondere
aandacht in onze regio voor mensen met een verstandelijke
of lichamelijk beperking. Door deel te nemen aan reguliere
activiteiten kan worden bevorderd dat ze meer onderdeel
gaan uitmaken van de samenleving. Dat is waar we naar
streven.
Er vindt vanuit dit perspectief dus een verdere
vermaatschappelijking van sport plaats. Iedereen Kan
Sporten is binnen dit programma een uitvoeringsmodel
wat verder zal worden verbreed naar doelgroepen en
partnerships. Ook hier is duurzame verankering, zowel
inhoudelijk en financieel, het uitgangspunt.
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Sport
versterkt
onze
economie
Economische structuurversterking
kan niet zonder sociale
structuurversterking.
Sport is daarin een belangrijk
bindmiddel. Daarnaast levert sport
ook een economische impuls als
het gaat om werkgelegenheid.
Direct in de vorm van
sportprofessionals en indirect bij
bedrijven en organisaties.
Sport levert bestedingen op
via particulieren en overheid.
Productie van sportgerelateerde
goederen levert tevens export op.
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Wij zien sport en bewegen als een belangrijk instrument om
de arbeidsproductiviteit te verhogen en het ziekteverzuim
te beperken. Samen met werkgevers en overige
belangenorganisaties willen wij ervoor zorgen dat onze
regio ook koploper is op het gebied van vitale werknemers.
In de transformatie richting het nieuwe denken en werken
kunnen wij samen met werkgevers hieraan invulling geven.
Onze regio kent al sterke evenementen. Evenementen
versterken ook onze economie. Ze bieden namelijk
een podium voor diverse crossovers en zijn tevens van
betekenis voor het vestigingsklimaat en de regionale
economie. De kracht van deze evenementen kan nog
nadrukkelijker worden benut door side-events, toeristische
arrangementen en innovatieve PR en marketing. Partners in
de regio dagen we uit om daar samen het onderscheidende
karakter van onze regio in te laten zien.

Koplopersdroom
In onze regio gaan we voor de hoogste
arbeidsproductiviteit en het laagste ziekteverzuim.
Samen met alle betrokken stakeholders waaronder

Als het gaat om evenementen is er een nadrukkelijke
samenhang met topsport. Binnen dit programma kijken wij
ook naar kansen in de Euregio.

de grote werkgevers, zorgpartners, verzekeraars,
financiers en kennisinstellingen in onze regio
gaan we experimenteren op welke wijze wij kunnen
zorgen voor vitale werknemers.

Topsport brengt saamhorigheid en trots met zich mee en
heeft een direct positief effect op breedtesport en onze
economie. Koplopers in het speelveld bepalen de invulling
op het gebied van topsport en evenementen. Afhankelijk
van die dynamiek en beweging kan iedereen daarin positie
kiezen.

Sport en bewegen tijdens werktijd, gezamenlijke
bedrijvencompetities, testen van mensen, gezonde
kantines, eigentijdse app en de inzet van personal
trainers. Het zijn allemaal ingrediënten van een
totaalplan dat we samen gaan vormgeven. Wij
vervullen hierin zelf als werkgever een voorbeeldrol.
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Sport en bewegen kan een aanvullend arrangement
zijn voor verblijfsrecreatie en short-breaks. Een
sportevenement met muzikale omlijsting, een GPS-tocht
langs de culturele parels van onze regio, een biologische
buitencompetitie of een proefkaart waarbij toeristen aan
onze sportfaciliteiten mogen proeven. Mogelijkheden liggen
er genoeg.
We kunnen in dit kader een proefkaart ontwikkelen
waarmee inwoners en bezoekers aan onze regio kunnen
proeven en aan het moois op het gebied van natuur, cultuur,
streekproducten en sportfaciliteiten. Hieraan kan een
systeem worden gekoppeld waarmee bij bezoeken gespaard
kan worden voor bijvoorbeeld streekproducten.

Beleef
beweging
bij ons
Onze regio beschikt over een natuurlijke kracht in de vorm van een bijzonder
mooi landschap. Onze ruimte en natuur nodigt uit voor mensen om de rust
te zoeken, te ontspannen of juist meer het avontuur op te zoeken. Toerisme,
recreatie, cultuur, sport en bewegen zullen daarbij steeds meer cross-overs
gaan zoeken. Het gaat namelijk allemaal om beleving. Beleving van onze
sportcomplexen, beleving tijdens een wandeltocht en beleving rondom
een evenement. De unieke aanwezigheid van bedrijven op het gebied van
agrifood en agritoerisme kan deze beleving helemaal compleet maken.

We willen als regio de verbinding met elkaar zoeken,
niet alleen onze infrastructuur, maar ook onze ideeën en
uitdagingen. Dit betekent dat we sport en bewegen in
andere netwerken vaker op de agenda moeten zetten.
Binnen dit programma kijken wij ook naar kansen binnen
de Euregio.

Koplopersdroom
Wij willen onze regio verder profileren als
toplocatie voor trainingskampen. Dit is een
combinatie van goede technische en medische
faciliteiten, sportvoorzieningen en goede
verblijfsmogelijkheden. Met een aantal partners
zetten wij in op gezamenlijke en gerichte acquisitie.
We zijn er van overtuigd dat dit spin-off heeft voor
vele sectoren én de breedtesport. Daarmee zetten
we onze regio extra op de kaart.
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Wij zijn
spelbepalers
Zonder spelbepalers geen
resultaat. De wedstrijd die wij in
de regio spelen heeft alle niveaus
nodig, maar vooral spelbepalers.
En dan vooral spelbepalers onder
sportverenigingen.

Koplopersdroom
Spelbepalers in Horst aan de Maas hebben samen
met vele stakeholders een gezamenlijke visie
ontwikkeld op en rondom de omgeving Kasteelsche

Sportverenigingen die buiten de
lijnen kijken, denken en werken
en anderen kunnen inspireren zijn
voor ons vitale verenigingen. Wij
gaan hierbij uit van eigen kracht en
faciliteren deze beweging optimaal
van onderop.

Bossen. De Kasteelsche Bossen, een natuurlijke,
landschappelijke en bosrijke omgeving waar het
goed werken, leren, sporten, ondernemen en
ontspannen is. De Kasteelsche Bossen is de plek
waar je, naast je woning en werk, naartoe gaat en je
vrije tijd besteedt of zorg en begeleiding ontvangt.
Het is een plek waar je graag bent, waar je kunt
ontspannen, waar je mensen kunt ontmoeten, waar
je jezelf kunt ontwikkelen. Het is een omgeving met
een mix van vele functies en voorzieningen. Het is
een plek die regionaal, nationaal en internationaal

Sportverenigingen gaan hun kracht beter benutten.
Via de leden van onze sportverenigingen in de regio
bereiken wij 75% van onze inwoners. Dat zijn de vrienden,
ouders, opa’s/oma’s en buren van de verenigingsleden. De
vereniging is via dat netwerk op de achtergrond ook de
oren en ogen en kan dus een belangrijke rol spelen in de
basisinfrastructuur.
Verenigingen zijn voor ons dus een unieke community.
Die kracht achter de verenigingen gaan wij ontginnen,
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ontsluiten en delen. Hier zitten de toekomstige vrijwilligers
en beweegmaatjes, maar ook de nieuwe financiers
(bijvoorbeeld in de vorm van crowdfunding).
Verenigingen worden beter uitgerust om die rol te kunnen
vervullen. We denken samen met de verenigingen na over
dat enorme potentieel dat achter de verenigingen zelf zit.
Daar zit een database met waardevolle content waar wij
ons beleid en onze inzet op kunnen afstemmen.

Het uitvoeringsmodel Clubtotaal wordt hierbij verder
verbreed en verdiept en kent een eigen verdienmodel. Het
gaat in dit programma niet alleen over onze
sportverenigingen. Ook partners moeten wat ons betreft
meer spelbepaler worden en minder afhankelijk worden van
de overheid. Het gaat om gemeenschapsdenken waarbij de
individuele organisaties minder belangrijk worden.
Dit wordt een samenspel met kennisinstellingen, zoals
Universiteit Maastricht, HAS, Fontys, Health Campus etc.

aantrekkelijk is vanwege haar uitstekende
bereikbaarheid en goede ligging.
Door de intensieve samenwerking tussen partijen
profiteert iedereen van De Kasteelsche Bossen.
Met het gevolgde proces en de inhoudelijke visie
zijn deze koplopers een voorbeeld voor andere
spelbepalers in de regio.
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Onze
ruimte
nodigt uit

Koplopersdroom

Sport en bewegen vraagt om een uitnodigende ruimte. Ruimte dichtbij huis,
school en werkomgeving. Maar ook een optimale recreatieve ruimte waarin
routes met elkaar zijn verbonden en er goede bewegwijzering is.

In onze regio wordt een fysieke proeftuin
gerealiseerd waar vernieuwende concepten
getest kunnen worden. Een fieldlab in de openbare
ruimte. Een wijk of kern waar de nieuwste speel- en

Onze innovatiekracht past uitstekend bij dit programma.
Denk aan routes met led-verlichting, oplaadpalen waar je
sportgadgets kunt opladen en integratie van e-learning bij
beweegtuinen en speelveldjes. Hier ligt een nadrukkelijke
relatie met de ambities van de vrijetijdseconomie. De
Greenport Bikeway als healthy highway tussen station
Horst-Sevenum en station Venlo past al helemaal in
deze ambitie. Als het gaat om sportspecifieke ruimte,
zoals sporthallen en zwembaden, kennen we als regio
18

onze uitdagingen. Demografische ontwikkelingen en een
veranderende maatschappij maakt het noodzakelijk om hier
anders naar te kijken. Afwegingen over nieuwe grootschalige
fysieke investeringen zullen we meer dan voorheen in
regionaal verband doen.
Daarnaast zullen we afstemmen waar we welke
voorzieningen positioneren. Vooral als het gaat om topsport
en talentontwikkeling.

Op het gebied van vernieuwende concepten ten aanzien van
beheer en exploitatie sluiten we bij elkaar aan. Daar waar
mogelijk proberen we gezamenlijke en duurzame inkoop te
realiseren.
Onze sportomgevingen bieden een totaalbeleving. Vanaf het
moment dat je jouw sportprogramma boekt, het bezoek, de
derde helft en de nazorg, het past allemaal in de beleving.

beweegtoestellen staan. Waar geëxperimenteerd
wordt met nieuwe toepassingen om bewegen
eenvoudiger en meer vanzelfsprekend te maken.
Om dit fieldlab te realiseren wordt samengewerkt
met Universiteit Maastricht, innovatieplatform,
partners van C2C en regionale bedrijven.
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Sport en bewegen?
Natuurlijk!
In deze visie zetten wij sport en bewegen vaak in als middel.
Sport en bewegen is echter ook een fantastisch doel op
zich. Het is een verbindingsmiddel tussen mensen, een start
van lange en waardevolle vriendschappen, een bron van
gezamenlijk plezier en uitdaging.
Hoeveel mensen kennen elkaar niet al van jongs af aan en
hoeveel waardevolle contacten zijn niet ontstaan op het
sportveld? Het is de samenleving in het klein, het is het
cement in veel kleine en grotere gemeenschappen. Het is
waar kinderen normen en waarden krijgen bijgebracht, het
is waar kinderen ervaren wat het is om samen te winnen
of samen te verliezen en hoe daarmee om te gaan. Het is
het ontdekken van het belang van samenwerking of van
oefening om tot resultaat te komen.
Van respect voor elkaar, tot respect voor verschillen. Het is
immers niet je maatschappelijke of culturele achtergrond die
je plaats bepaalt in het veld, maar je vaardigheid om samen
te werken en succes te delen. Dat is een belangrijke waarde
van sport en bewegen die we niet vergeten, maar juist willen
vergroten!
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