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Sport- en Beweegvisie gemeente Bunnik
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“

De afbeelding hieronder toont de vele gezondheidsvoordelen
van sporten en bewegen. Het tegengaan van inactiviteit onder
inwoners van Bunnik is naast goed voor hen zelf, goed voor de
hele gemeente: minder zorgkosten, méér maatschappelijke
betrokkenheid en méér verbinding.

“

2

Bunnik in Beweging

Inhoudsopgave
Pagina
1 Achtergrond 						5
		 1.1 Waarom een nieuwe sportvisie?
		 1.2 Doelstelling
		 1.3 Totstandkoming van de visie
2 Sporten en bewegen in Bunnik				

6

		 2.1 Enkele cijfers
		 2.2 Sportbeleid in Bunnik
3 De Bunnikse visie 						8
		 3.1 Trends en ontwikkelingen
		 3.2 Van trends naar ambitie
4 Onze strategie 						10
		 4.1 Sport- en beweegstimulering
		 4.2 Vitale sportverenigingen
		 4.3 Bewegen in de openbare ruimte
5 Monitoring & Evaluatie 					12
6 Financiën 							13
7 Uitvoering 							15

Bunnik in Beweging

3

4

Bunnik in Beweging

1. Achtergrond
1.1 Waarom een nieuwe sportvisie?
De gemeente is in een andere periode terecht gekomen
sinds het meest recente sportbeleid, dat dateert uit
2009. Sindsdien hebben vele ontwikkelingen plaatsgevonden in de sport. Zo is bijvoorbeeld de leeftijdssamenstelling van de inwoners van Bunnik veranderd,
maar is ook de sportbehoefte en de beleving van sport
niet meer zoals vroeger. Daarnaast hebben vele ontwikkelingen plaatsgevonden rondom de maatschappelijke
waarde die aan sport en bewegen wordt toegekend.
De bewustwording van het belang van een gezonde
leefstijl neemt steeds meer toe. Meer en meer wordt
duidelijk dat sport en bewegen een belangrijke bijdrage
kan leveren aan de uitdagingen in het sociale domein.

beleidsterreinen te behalen. Om die resultaten te behalen zijn verbindingen met het maatschappelijk veld van
groot belang. In deze sportvisie geven we aan hoe we
hieraan gaan werken.
De sport- en beweegvisie is toekomstgericht en speelt
in op maatschappelijke ontwikkelingen die de wereld
van sport continu in beweging houden. De visie speelt
in op deze ontwikkelingen door te benoemen wat de
verwachte impact hiervan is voor de gemeente Bunnik
en duidelijk te maken welke keuzes we hierin maken.
Het unieke profiel van Bunnik biedt vele mogelijkheden om hier strategisch invulling aan te geven. Met de
keuzes willen we uiteindelijk bereiken dat Bunnik meer
en meer in beweging komt.

Dat vraagt om een duidelijke, actuele en samenhangende koers. Duidelijkheid om de lange termijn in de gaten
te blijven houden en focus en richting te geven aan
de jaren die voor ons liggen. Actualiteit om te zorgen
dat de visie bruikbaar en effectief is en om in te kunnen
spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen die
de wereld van sport continu in beweging houden. En
samenhang, om continuïteit te bieden en te voorzien
in een beleidsmatig afwegingskader om toekomstige
vraagstukken op te lossen. Tot slot draagt een heldere
koers bij aan het inzichtelijk maken van verbindingen
met andere beleidsterreinen. Zo kunnen we in Bunnik,
in samenwerking met onze partners in de sport, toewerken naar een optimaal sportklimaat.

1.3 Totstandkoming van de visie

1.2 Doelstelling

Het resultaat van dit traject is de voorliggende sport- en
beweegvisie. Een document dat koers en richting geeft
aan de jaren die voor ons liggen. De visie beschrijft
hierbij wat we willen bereiken en waarom we dat willen.
Het is echter geen kant en klare lijst met oplossingen.
We hebben het in deze visie ook niet over individuele
accommodaties, specifieke verenigingen of organisaties. De visie biedt een fundament om de structuur in te
richten en geeft richting voor de toekomst.

De voorliggende sport- en beweegvisie beschrijft het
kader voor het sportbeleid voor de komende jaren. De
visie bouwt voort op het bestaande beleid, met daarbij
een belangrijke accentverschuiving. Deze verschuiving
betreft de rol en positie van sport: sporten en bewegen
wordt niet meer enkel gezien als een doel op zich, maar
ook als een belangrijk middel om resultaten op andere

In de afgelopen periode hebben vele organisaties en
inwoners van Bunnik meegedacht bij de totstandkoming van deze visie. Vanuit hun kennis, expertise en
perspectief hebben zij hun licht laten schijnen op het
sportlandschap en het sportbeleid in Bunnik. Samen is
gekeken naar hoe het nu gaan en wat we in de toekomst zouden willen. Ook hebben binnen het gemeentehuis collega’s van andere afdelingen meegedacht
over kansrijke verbindingen tussen sport en andere sectoren. Dit is belangrijk omdat de meerwaarde van sport
veel verder reikt dan alleen het sportveld. Dat vraagt om
een brede en gezamenlijke inzet.
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2. Sporten en bewegen in Bunnik
2.1 Enkele cijfers
Voordat wordt ingezoomd op de ontwikkelingen en de
ambities voor de toekomst is het goed eerst stil te staan
bij de vraag hoe het eigenlijk is gesteld met sporten en
bewegen in onze gemeente. Gelukkig gaat het goed
op dat gebied in Bunnik. Dat blijkt onder andere uit
het gevarieerde aanbod van sportvoorzieningen en de
toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige sportaccomodaties binnen onze gemeente. In de gemeente zijn
bijna 20 locaties voor binnen en buitensport aanwezig.
Bunnik beschikt over meerdere sportparken, 2 sporthallen, 3 gymzalen, 3 ijsbanen en nog veel meer. In de
gemeente kan men tal van sporten beoefenen zoals
judo, tennis, badminton, golf, handbal, korfbal, tafeltennis, volleybal, hockey en voetbal.

Dat het goed gaat op het gebied van sporten en
bewegen komt ook naar voren uit het sport- en beweeggedrag van onze inwoners. Zo sporten en bewegen inwoners van Bunnik meer dan het regionaal
gemiddelde. Cijfers van de GGD regio Utrecht laten zien
dat 63,8% van de inwoners uit de gemeente voldoet aan
de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Deze
norm houdt voor volwassenen in dat zij ten minste vijf
dagen per week minimaal 30 minuten per dag matig intensief bewegen. 30,1% van de inwoners voldoet aan de
fitnorm. Deze norm houdt in dat zij zich tenminste drie
keer per week gedurende 20 minuten intensief lichamelijk inspannen. 60,9% van de inwoners van Bunnik sport
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wekelijks. De gemeente telt dan ook een groot aantal
sportverenigingen met veel actieve vrijwilligers.
Tegelijkertijd zijn er ook belangrijke uitdagingen,
zoals de veranderende manier waarop mensen zich bij
verenigingen inzetten als vrijwilliger. In het volgende
hoofdstuk staan we hier uitgebreider bij stil.

2.2 Sportbeleid in Bunnik
Hoe ziet het gemeentelijke sportbeleid er uit? Het meest
recente sportbeleid in Bunnik dateert uit het jaar 2009.
Dat jaar is de Sportnota gemeente Bunnik 2009-2013
vastgesteld. De nota gaat grotendeels uit van accommodatiebeleid, daar lagen op dat moment de grootste
uitdagingen voor de gemeente. In aanvulling op de
sportnota uit 2009 is in 2011 de nota ‘Tarieven en Subsidies‘ vastgesteld. In 2013 kwam de notitie ‘Sport op
orde’ . Deze notitie is opgesteld om het taakveld sport
opnieuw in te richten. Dit was nodig nadat het college
van B&W in 2011 constateerde dat de financiële en
organisatorische situatie van het taakveld sport onvoldoende op orde was. In de notitie ‘Sport op orde’ zijn
vervolgens oplossingsrichtingen opgenomen om deze
situatie te verbeteren.
Deze sport- en beweegvisie 2017 bouwt voort op het
bestaande beleid, met daarbij een belangrijke accentverschuiving. Waar het voorgaande sportbeleid
meer was gericht op de fysieke kant voor sport (beheer
en exploitatie van sportaccommodaties, tarieven en
eigenaarschap), richt deze visie zich met name op de
wijze waarop de gemeente sport en bewegen positioneert binnen het sociaal domein. Dit sluit aan bij het
voornemen uit de Collegeagenda 2014-2018 ‘Binden &
Bewegen‘ om sport en bewegen meer te verbinden met
het sociaal domein in bredere zin.

63,8%
VAN DE INWONERS VAN
BUNNIK VOLDOET AAN
DE LANDELIJKE NORM
GEZOND BEWEGEN

60,9%
VAN DE INWONERS VAN
BUNNIK SPORT WEKELIJKS

30,1% VAN DE
INWONERS
VAN BUNNIK
VOLDOET AAN
DE FITNORM
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3. De Bunnikse visie
3.1 Trends en ontwikkelingen
Momenteel is er veel gaande in de wereld van de sport.
Deze trends en ontwikkelingen vormen een belangrijke
opmaat naar visie voor de toekomst.
1. Veranderende sportbehoefte en sportbeleving
Een eerste belangrijke ontwikkeling is dat ongeorganiseerde sport, naast gebonden sport, de afgelopen jaren
steeds belangrijker is geworden. Het gaat hier onder
meer om (toer-) fietsen, (hard)lopen, zwemmen en
fitness. Maar ook om onderdelen van urban sports zoals
breakdance en freerunning. Tegelijkertijd zijn er ook
meer commerciële sportorganisaties bijgekomen die
het sociale aspect van de sportverenigingen aanvullen
of vervangen. Dit vraagt om een herijking van de blik op
sport.
2. Toename van (commerciële) sport- en beweegaanbieders
Een tweede ontwikkeling is dat er in de afgelopen jaren
veel sportorganisaties zijn bijgekomen die op nieuwe locaties sport aanbieden. ‘Traditionele’ sportverenigingen
zijn en blijven echter een belangrijke pijler waar de sport
in Bunnik op drijft. Daarbij zijn er echter tekenen zichtbaar van een groeiend verschil tussen verenigingen. Zo
zien we aan de ene kant sterke, grote verenigingen die
in staat zijn om zich te ontwikkelingen tot volwaardige
maatschappelijke organisaties. Aan de andere kant zien
we verenigingen die moeite hebben om de dagelijkse
bedrijfsvoering te organiseren.
3. Toename van individuele leefwijze met aandacht voor
gezondheid
Mensen gaan steeds meer individueel of in zelfgeorganiseerde groepen sporten en minder in clubverband. En
sporten moet vooral een ‘beleving’ worden. Het gevolg
hiervan is dat inwoners waarschijnlijk niet minder maar
wel anders gaan sporten in de toekomst. Ook dit vraagt
om een nieuwe koers.
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4. Vergrijzing
In de komende jaren neemt het aantal ouderen in Bunnik toe. Een veranderende leeftijdssamenstelling van de
inwoners stelt andere eisen aan het sport- en beweeg
aanbod. Juist bij de oudere inwoners van Bunnik wordt
de gezonde leefstijl steeds belangrijker; ook vanuit het
oogpunt dat het langer zelfstandig wonen steeds meer
wordt gestimuleerd.
5. Technologische ontwikkeling als concurrent en partner
Enerzijds is de toenemende digitalisering een concurrent voor de gezondheidsontwikkeling en sportparticipatie. Er wordt veel tijd zittend achter een beeldscherm doorgebracht en ook gamen en internetten
is een belangrijke tijdsbesteding voor zowel jongeren
als volwassenen. De toenemende inactiviteit vergroot
echter gezondheidsrisico’s zoals overgewicht en hart- en
vaatziekten. Aan de andere kant biedt technologie ook
vele kansen om inwoners van Bunnik in beweging te
brengen. Denk aan apps die begeleiden om te trainen
en innovatieve apps die beweging stimuleren om naar
buiten te gaan en te bewegen (bijvoorbeeld Pokémon
GO). Tenslotte bieden verschillende social media kanalen mogelijkheden om zelf sportactiviteiten te organiseren of samen te komen.
6. Druk op vrijwilligerswerk
Sportorganisaties zijn voor een groot deel afhankelijk
van de inzet van vrijwilligers. Vele inwoners van Bunnik
zetten zich wekelijks in om te zorgen dat er weer volop
gesport kan worden. De verwachting is dat de inzet van
vrijwilligers in de komende jaren niet sterk zal dalen. De
manier waarop vrijwilligers zich inzetten verandert naar
verwachting wel. Er wordt meer projectmatig gewerkt,
potentiele vrijwilligers vragen meer flexibiliteit en zullen
steeds vaker ‘hoppen’ tussen verschillende vrijwilligersklussen.
Wat betekend dit alles voor Bunnik? In het kader hiernaast schetsen we de herijkte ambitie als het gaat om
sport en bewegen in de gemeente.

3.2 Van trends naar ambitie
Heel Bunnik in beweging! Dat is waar we op inzetten de komende jaren. We streven er naar zoveel
mogelijk inwoners van Bunnik in beweging te brengen en te houden om zo te zorgen voor een actieve
gemeente met gezonde inwoners. Bunnik is een sportieve gemeente waar plezier en beleving van sport
en bewegen voorop staat. Sporten en bewegen is in Bunnik niet enkel een doel op zich maar ook een
middel om andere effecten te bereiken. Zo draagt sporten en bewegen bijvoorbeeld bij aan het welzijn
en de gezondheid van onze inwoners (zowel fysiek als mentaal). Regelmatig sporten en bewegen vergroot ook de maatschappelijke betrokkenheid bij de samenleving. Inwoners ontmoeten elkaar wat leidt
tot meer verbinding. Hierdoor neemt de leefbaarheid en de vitaliteit van onze dorpskernen toe.
Deze centrale ambitie willen we realiseren door in te zetten op drie speerpunten: 1. sport- en beweegstimulering, 2. vitale sportverenigingen en 3. sporten en bewegen in de openbare ruimte. Wat we hiervoor
concreet gaan doen staat beschreven in het volgende hoofdstuk.
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4. Onze strategie

1

Sport- en beweegstimulering

• Komende periode gaan we inwoners van Bunnik
stimuleren tot een actieve en gezonde leefstijl. We
willen hiermee bereiken dat meer mensen gaan
sporten en bewegen . Ook willen we dat mensen
méér gaan meer sporten en bewegen. Daarbij richten we ons primair op de breedtesport.
• Er zijn doelgroepen waar we gemeentebreed specifiek aandacht aan besteden omdat het belangrijk is
dat bij deze doelgroep de basis voor sport en bewegen wordt gelegd (jongeren) of omdat deze groep
relatief lager scoort op sportdeelname dan andere

2

• Ledenaantallen, vrijwilligers en het financieel beleid
zijn de grootste knelpunten van sportverenigingen.
De afgelopen jaren hebben de buurtsportcoaches
op deze vlakken professionele ondersteuning geboden aan verenigingen. Komende jaren gaan we deze

Bunnik in Beweging

• De buurtsportcoaches zijn en blijven belangrijke
uitvoerders in de Bunnikse sportstimulering. De
buurtsportcoaches bouwen bruggen tussen verenigingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs en
sport op lokaal niveau.
• Via het jeugdsportfonds blijven we inzetten op extra
ondersteuning voor de jeugd uit gezinnen met een
lagere sociaal economische status.

Vitale sportverenigingen

• De sportverenigingen blijven het middelpunt van
de sport in Bunnik. Sportverenigingen hebben een
maatschappelijke functie, doordat zijn een sociale
functie hebben in de buurt als ontmoetingsplek.
Vrijwilligers zijn hierin een belangrijke schakel: zonder hen is het verenigingsleven ondenkbaar.
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doelgroepen (kwetsbare ouderen). Via beproefde
projecten gaan we deze groepen aanzetten tot meer
sporten en bewegen.

verenigingsondersteuning effectiever inzetten door
de financieringssystematiek van de buurtsportcoaches hierop aan te passen.
• We introduceren een gemeentelijke Sportprijs die
jaarlijks wordt uitgereikt door een speciaal samengestelde Sportprijs-jury. De prijzen zijn bedoeld
voor sporters, sportteams en vrijwilligers die een
bijzondere prestatie hebben geleverd.
• We faciliteren verenigingen die een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Dit biedt kansen voor
verenigingen maar is geen plicht.

3

Sporten en bewegen in
de openbare ruimte

• We willen bereiken dat méér mensen gaan sporten
en bewegen in de openbare ruime. Wandelen, hardlopen en fietsen zijn laagdrempelige vormen van
beweging die bijna alle inwoners uit Bunnik kunnen
doen.
• Via kleine aanpassingen in de openbare ruimte
gaan we elementen toevoegen die uitnodigen tot
sporten en bewegen. Deze aanpassingen worden op
een slimme manier aan elkaar verbonden zodat een
Beweeglint ontstaat. Dit gebeurd in nauwe samenwerking met het fysieke domein.

• We gaan sport en sportieve recreatie nadrukkelijker
meewegen bij de invulling van ruimtelijke plannen
en de implementatie van de Omgevingswet.
• Openbare recreatievoorzieningen zoals wandel-,
fiets-, skeeler-, ruiter-, kano- en vaarroutes onderhouden we goed en brengen we onderling met
elkaar in verbinding.
• Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte worden sport- en speelmogelijkheden meegenomen.

Bunnik in Beweging
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5. Monitoring en Evaluatie
5.1 Monitoring van de resultaten
In de voorgaande hoofdstukken zijn verschillende
activiteiten en resultaten beschreven. Het is belangrijk
dat dat hierover verantwoording wordt en kan worden
afgelegd naar de gemeenteraad en naar de Bunnikse
samenleving. De komende jaren geven we daarom
meer aandacht aan structurele monitoring. Om grip te
houden en bij te kunnen sturen is het belangrijk om te
weten wat de effecten zijn van het gevoerde sport- en
beweegbeleid. Dit doen we om in de toekomst nog
specifieker beleid te kunnen voeren op de verschillende
ambities en doelstellingen die in deze sport- en beweegvisie zijn beschreven.
De zogenoemde combinorm hanteren we als de belangrijkste indicator voor het sport- en beweegbeleid. Je
voldoet aan deze combinorm wanneer je voldoet aan
de aanbevelingen van de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen, óf de fitnorm, óf aan beide normen (meer
over deze normen is te lezen in hoofdstuk 2). In Nederland voldoet ongeveer 68% van de volwassenen aan
deze combinorm, 58% van de ouderen en 50% van de
jongeren. De combinorm laat hiermee een evenwichtiger beeld zien van het beweeggedrag van de inwoners
van Bunnik. Jongeren voldoen vaker aan de fitnorm en

12

Bunnik in Beweging

volwassenen vaker aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen.
Maar we gebruiken meer instrumenten om de effectiviteit van het beleid te meten. Zo volgen we de resultaten via de jaarverslagen van het Sporthuis Bunnik
en Bunnik Beweegt. Verder maken we als gemeente
gebruik van de diverse monitoringsinstrumenten:
•
•

het onderzoek naar sport en beweegdeelname onder jongeren, volwassenen en senioren van de GGD
gegevens uit de Monitor Sport en Gemeente van de
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Met de verzameling van gegevens voldoen we tevens
aan de verantwoordingsverplichting die we hebben ten
opzichte van het Rijk in het geval van de buurtsportcoaches.

5.2 Evaluatie van het beleid
In 2021 vindt een evaluatie plaats waarin de doeltreffendheid van het beleid wordt onderzocht. De uitkomsten van deze evaluatie bespreken we met de gemeenteraad en worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling
van het sport- en beweegbeleid.

6. Financiën
6.1 Jaarlijkse begroting sport
De ambities in deze sport- en beweegvisie zullen zo
veel mogelijk binnen de bestaande begroting worden
uitgevoerd. Jaarlijks is voor sportstimulering, sportsubsidies en het jeugdsportfonds een bedrag van € 16.922
beschikbaar. Daarnaast stelt de begroting ook middelen
ter beschikking voor het beheer, de exploitatie en het
onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties.
Vanuit het Rijk ontvangen we structureel een bijdrage
van € 26.400 voor de inzet van de buurtsportcoaches.
Zelf draagt de gemeente hier jaarlijks € 15.000 aan bij.

6.2 Aanvullend benodigde
middelen
Voor het realiseren van een aantal specifieke ambities
uit deze visie zijn aanvullende financiële middelen vereist. Dit geldt allereerst voor het uitvoeren van projecten
om sporten en bewegen bij de doelgroepen jongeren
en kwetsbare ouderen te stimuleren. Voor het uitvoeren van de projecten is een bedrag van € 10.000 nodig,
in de huidige begroting is hiervoor geen ruimte. Een
tweede ambitie waarvoor aanvullende middelen wordt

gevraagd betreft de wijziging van de financieringssystematiek van de buurtsportcoaches. De financiering van
de buurtsportcoaches is momenteel als volgt verdeeld:
•
•
•
•

Deelname Rijk: 40%
Deelname gebruikers: 20%
Deelname bedrijfsleven: 20%
Deelname gemeente 20%

In de praktijk leidt deze verdeling tot een aantal problemen. Zo ziet het bedrijfsleven weinig mogelijkheden om
te participeren waardoor deze bijdrage de afgelopen
jaren is uitgebleven. Wat de deelname van de gebruikers betreft maken met name sterke verenigingen, die
het zich financieel kunnen veroorloven, gebruik van
ondersteuning van de buurtsportcoaches. Zwakkere
verenigingen, die deze juist het hardst nodig hebben,
hebben geen mogelijkheden om hier gebruik van te
maken waardoor het verschil tussen sterke en zwakkere
verenigingen toeneemt. Gezien deze problemen heeft
Bunnik Beweegt de gemeente verzocht om de bijdrage
van de gemeente te verhogen, zodat ondersteuning
die vanuit de buurtsportcoaches aan onder andere
verenigingen wordt gegeven, breder en effectiever kan
worden ingezet. Hiervoor wordt onderstaande wijziging
van de verdeling voorgesteld. Deze aanpassing leidt tot
een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van de
gemeente met € 15.000.
•
•
•

Deelname Rijk: 40%
Deelname gemeente: 40%
Slim Bunnik Beweegt (o.a. subsidies van andere
partijen) 20%

De gemeenteraad zal worden gevraagd deze aanvullende middelen vanaf 2018 beschikbaar te stellen. De
punten worden daartoe opgenomen in de Kadernota
2018.
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7. Uitvoering
7.1 Rol gemeente

7.2 Buurtsportcoaches

Tot slot is het goed om stil te staan bij de uitvoering van
deze sport- en beweegvisie. Wie heeft daarbij welke rol?

De buurtsportcoaches zijn in de gemeente belangrijke
uitvoerders en aanjagers van het sportbeleid. Zij hebben
de specifieke opdracht sport- en beweegaanbod in de
kernen te organiseren en een verbinding te maken tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren. Via
het initiatief Bunnik Beweegt zijn in de gemeente Bunnik momenteel drie buurtsportcoaches actief: één die
zich specifiek richt op jongeren, één gericht op ouderen
en één op ondersteuning van sportverenigingen.

De gemeente Bunnik heeft een regierol voor de implementatie van het sportbeleid en is verantwoordelijk
voor de integraliteit van sport met en binnen andere
beleidsterreinen. De beleidsadviseur sport is hiervoor
het eerste aanspreekpunt, zowel naar binnen als naar
buiten toe. Omdat veel plannen op de grens liggen van
sport en andere beleidsterreinen wordt waar mogelijk
samengewerkt met terreinen als gezondheid, Wmo,
jeugd- en jongerenwerk, welzijn, minima, onderwijs
maar ook met het fysieke domein. Zo werken we aan
een integraal beleid als het bijvoorbeeld gaat om de
maatschappelijke rol van sport.
In deze visie zijn de ambities op het gebied van sporten bewegen op een vrij strategisch niveau beschreven.
De implementatie van de in deze visie genoemde
ambities concretiseren we daarom jaarlijks in een uitvoeringsplan. In dit jaarlijkse uitvoeringsplan benoemen
we welke concrete projecten en activiteiten dat jaar
worden uitgevoerd en hoe we de beschikbare middelen
inzetten. Het eerste uitvoeringplan stellen we op in het
najaar 2017.

7.3 Sporthuis Bunnik
Ook de Stichting Sporthuis Bunnik vormt een belangrijke pijler in de uitvoering van het sportbeleid. Het
Sporthuis is verantwoordelijk voor het onderhoud, de
exploitatie en het beheer van de gemeentelijke sport
accommodaties in de dorpskernen. Daarnaast zet het
Sporthuis haar expertise in om de Bunnikse sportverenigingen te adviseren en te ondersteunen. Sinds de
start van de organisatie in 2007 wordt veel ingezet op
duurzaamheid.

7.4 Sportcafés
Vanaf 2018 gaat de gemeente Bunnik in samenwerking
met het Sporthuis Bunnik en Bunnik Beweegt sportcafés
organiseren om het sport- en beweegnetwerk in de gemeente verder te versterken. Doel van deze sportcafés
is om verbinding en samenwerking tussen de sportpartners te versterken, actuele thema’s te bespreken en te
profiteren van elkaars kennis en kunde. Tijdens de café
avonden komen verschillende thema’s aan bod zoals
de gezonde sportkantine, de maatschappelijke rol van
sportverenigingen en een veilig sportklimaat. Kennis
delen, kennis maken en netwerken staat bij de sportcafés centraal. In eerste instantie zal tweemaal per jaar een
sportcafé worden georganiseerd.
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