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Bouwstenen
voor uw verkiezingsprogramma

Op 3 maart 2010 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het merendeel van de politieke
partijen gaat dit jaar aan de slag om verkiezingsprogramma’s samen te stellen, Zo ook voor sport.
Vereniging Sport en Gemeenten presenteert u de
bouwstenen voor lokaal sportbeleid.

Deze bouwstenen haken in op actuele trends en
ontwikkelingen en bieden houvast bij het uiteindelijk bepalen van collegeprogramma’s. De bouwstenen zijn tot stand gekomen met medewerking van
velen, waaronder het VSG Gemeentepanel bestaande
uit een gevarieerde groep van 100 gemeenten.

Sport in de wijk is vanuit verschillende perspectieven
essentieel voor de gemeente. Het draagt bij aan het
verbeteren van de sociale infrastructuur en kan o.a.
de overlast door rondhangende jongeren sterk terugdringen. Voorzieningen dicht bij huis beperken de
mobiliteit (beter voor milieu en veiligheid) en zijn
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Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties
biedt op meerdere vlakken meerwaarde. Toch zijn
buitensportcomplexen vooralsnog monofunctioneel
ingericht en worden ze vooral voor wedstrijdsport
benut. Tegenwoordig groeit de belangstelling (of
noodzaak) voor multifunctionele sportparken die
eveneens ruimte bieden voor recreatief medegebruik.
Nieuwe functies worden aan bestaande parken toegevoegd zodat ze beter aansluiten bij de behoeften
van de moderne stad. De hekken moeten verdwijnen
en het park moet (semi-)openbaar toegankelijk
worden. Het sportpark moet uitgroeien tot de centrale ontmoetingsplaats in de wijk!

Onderwijs
Het onderwijs is voor de doelgroep jeugd en
jongeren de belangrijkste partner bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van sport
en bewegen. Niet alleen omdat via de scholen
alle jeugd en jongeren bereikt worden, maar ook
systematisch, pedagogisch en didactisch verantwoord een gezonde leefstijl kan worden bijgebracht. Verdere versterking van de relatie tussen
sport en onderwijs is eigenlijk geen beleidskeuze
meer, maar eerder een ‘must’. Denk hierbij ook
aan de inzet van combinatiefuncties en lokale
netwerkvormingen. Binnen het Brede Schoolconcept kunnen combinatiefunctionarissen een
uitstekende rol vervullen, zodat sporten op school
en sporten bij de vereniging of in de buurt naadloos op elkaar aansluiten. Deze bouwsteen past
overigens ook prima in het onderwijsprogramma
van uw partij!

Gezondheid
We leiden tegenwoordig een voornamelijk zittend
bestaan en allerlei technologische vindingen maken
ons leven gemakkelijker. Om gezond te blijven
moeten we onder andere meer bewegen. Steeds
meer mensen zien dat gelukkig in. Voor gemeenten
ligt er een belangrijke taak en tevens grote uitdaging
om het aantal inactieven toch in beweging te krijgen.
Juist deze groep heeft het zo hard nodig.
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen geeft
een algemeen advies omtrent bewegen en
gezondheid. Bewegen volgens deze norm levert
de gezondheidswinst op die in belangrijke mate
hart- en vaataandoeningen helpt voorkomen.
Een toereikend en aansprekend sportactiviteitenaanbod is belangrijk om burgers te laten sporten.
Daarnaast is goede begeleiding nodig als we
burgers gezond en verantwoord willen laten
sporten. Het verzorgen van én toezien op deze
randvoorwaarden voor sportbeoefening is een
kerntaak van de gemeente. Een extra inzet op
deze kerntaak is echter geen overbodige luxe!
Soms lijkt het of het nauwelijks tot ons doordringt,
maar het aantal ouderen stijgt de komende jaren
zeer fors. Het belang van voldoende bewegen is voor
deze groep erg groot, zowel voor de fysieke als de
mentale gezondheid. Bovendien doen vitale ouderen
minder vaak een beroep op medische voorzieningen,
wat de kosten van volksgezondheid ten goede komt.
De aansluiting van senioren op de sportmarkt kan
in veel gevallen een impuls gebruiken.

Dat sport gezond is, behoeft verder geen betoog.
Er zijn voldoende feiten die aantonen dat sport
succesvol kan bijdragen aan het tegengaan van
overgewicht en beweegarmoede. De koppeling
tussen sport en gezondheid kan echter nog veel
hechter dan nu in veel gemeenten het geval is.
Willen we een gezonde leefstijl bevorderen, dan
is inzet van veel partners nodig. Uw gemeente
kan daarin een centrale rol spelen!

Voor iedereen
Sport is een gezonde en zinvolle vrijetijdsbesteding
die in de loop der jaren flink wat concurrentie heeft
gekregen van andere vormen van vrijetijdsbesteding.
Aansluiting houden bij trends en nieuwe initiatieven
is noodzakelijk, wil sport op langere termijn ook
aantrekkelijk blijven. Gemeenten kunnen hierin een
sturende rol spelen door (experimentele) ruimte te
bieden om nieuwe organisatievormen van sportaanbod te ontwikkelen. Denk hierbij aan schoolsportverenigingen, buurtsportverenigingen, sportvormen
voor senioren, straatvoetbalcompetities en sportaanbod voor mensen met een beperking.
Juist nu, in een tijd waarin gezondheid en bewegen
maximale aandacht krijgen, is het belangrijk dat
sport toegankelijk en betaalbaar is. Voor iedereen!
Helaas dwingen de economische omstandigheden
tot bezuinigingsmaatregelen, ook op individueel
niveau. Om iedereen toch deel te kunnen laten
nemen aan sport, is het mede aan de lokale overheid
om daar passende maatregelen voor te treffen.
Door het aanbieden van bijvoorbeeld kortings-

regelingen, stadspassen of (gedeeltelijke) compensatie van contributiegelden kunnen ook minder
draagkrachtigen toch zorgeloos sporten.

Sportverenigingen
De sportvereniging is een maatschappelijke onderneming en vanuit dat oogpunt een belangrijke
partner voor sport en bewegen. Verenigingen beschikken over ervaring en kennis om sport aan te
bieden. Daarnaast zijn benodigde accommodaties
en materialen vaak in hun bezit. Het sporttechnisch kader wordt bij een aantal activiteiten niet
meer alleen voor de eigen activiteiten ingezet,
maar ook voor activiteiten in het kader van de
Brede School of Buurt-Onderwijs-Sport.
Het traditionele aanbod en organisatie van
sportverenigingen past in toenemende mate niet
bij de belangstelling van (groepen van) personen.
De snel wisselende sportbelangstelling, de invloed
van trends, de onder druk staande bereidheid om
vrijwilligerswerk te doen, de steeds zwaardere
eisen die aan het besturen en organiseren worden
gesteld (vaak zelfs wettelijk), veranderingen in de
vraag naar sportactiviteiten (minder traditioneel
competitiegericht, in andere vormen en sporten
op andere tijden en locaties) en de wijzigende
bevolkingssamenstelling (vergrijzing en verkleuring)
maken aanpassingen noodzakelijk. Sportverenigingen moeten zodanig versterkt worden dat zij
deze stap kunnen maken.

ruimte

Geef sport de ruimte, houd sport bereikbaar en breng sport en bewegen terug in de wijk.

accommodaties

Laat het sportpark uitgroeien tot de centrale ontmoetingsplaats in de wijk.

Versterking van de relatie tussen sport en onderwijs is geen beleidskeuze meer maar een ‘must’.

gezondheid

De koppeling tussen sport en gezondheid moet nog veel hechter worden,
laat uw gemeente een centrale rol spelen om de verschillende partijen te koppelen.

Bied ruimte om nieuwe organisatievormen van sportaanbod te ontwikkelen.
Sport moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen.

Versterk sportverenigingen zodat zij ook hun maatschappelijke rol kunnen uitbreiden.

voor iedereen
sportverenigingen

Vereniging Sport en Gemeenten
Postbus 103
6860 AC Oosterbeek
Telefoon 026 339 6410
Fax 026 339 6412
info@sportengemeenten.nl
www.sportengemeenten.nl
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