De Sportieve Stad: samenvatting
VISIE

Amsterdam is een alom erkende sportstad die uitnodigt tot (sportief) bewegen
door een beweegvriendelijke en -stimulerende inrichting van de openbare ruimte,
een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur en een rijk en divers aanbod
van sport- en beweegactiviteiten voor alle Amsterdammers.

PIJLERS VAN
HET SPORTBELEID

DE NEGEN
SPEERPUNTEN

SPORTPARTICIPATIE
Alle Amsterdamse
kinderen genieten van
sport en bewegen. Voor
Amsterdammers met een
achterstand of beperking
biedt het brede scala
aan sportaanbieders
een passend sport- en
beweegaanbod. In
Amsterdamse wijken en
buurten brengt sport
plezier in het leven van
alledag.
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2.

SPORTINFRASTRUCTUUR

TOPSPORT

SPORTIEVE RUIMTE

SPORTAANBIEDERS

Amsterdam heeft een
toegankelijk, aantrekkelijk
en duurzaam aanbod van
sportieve ruimte en (top)
sportaccommodaties, die
bijdragen aan de kwaliteit
van de stad, wijken en
buurten.

Amsterdam kent een rijk
en divers palet aan vitale
en maatschappelijk actieve
sportaanbieders, die actief
sporten en bewegen
toegankelijk maken voor
alle Amsterdammers.
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Amsterdam grijpt de groei van de stad aan om
bestaande sportaccommodaties en faciliteiten te
optimaliseren en breidt het sportareaal waar nodig uit.

Amsterdam is een
nationaal en internationaal
erkende (top)sportstad
met structurele faciliteiten
voor topsporters en
toptalent en aansprekende
evenementen die
bijdragen aan de
sportieve uitstraling en
maatschappelijke en
economische ontwikkeling
van de stad.
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Amsterdam borgt de basiskwaliteit van gemeentelijke
sportaccommodaties en ontwikkelt actief gastheerschap op
haar accommodaties. Investeringen op bestaande en nieuwe
gemeentelijke sportaccommodaties zijn duurzaam.

Ev

on

d

en

is

&

w

em

en

in

et

cl

us

ie

te

en

fs

sc

n

ha

p

po

rtk

lim

aa

3.

Amsterdam realiseert een beweeg- en sportvriendelijke openbare ruimte.

4.

Amsterdam ondersteunt en faciliteert sportaanbieders en begeleidt de match
tussen Amsterdammers, aanbieders, ruimte en topsport.

5.

Amsterdam zorgt samen met haar partners voor een structureel sport- en
beweegaanbod voor kinderen en Amsterdammers met een achterstand of
beperking.

6.

Amsterdam benut de kracht van sport in (achterstands)wijken voor plezier,
maatschappelijke participatie, gezondheid en wijkontwikkeling.

7.

Amsterdam investeert samen met haar partners structureel in de op- en uitbouw
van een professioneel topsportklimaat waarin excelleren mogelijk is.

8.

Amsterdam gebruikt de kracht van topsport als impuls in de sportstimulering,
het betrekken van het Amsterdamse bedrijfsleven en voor de promotie van
Amsterdam.

9.

Amsterdam creëert een transparant speelveld door eenduidige subsidies en
tarieven en de centrale verhuur van gemeentelijke accommodaties.
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