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2 INHOUD

WOORD VOORAF

andere sportaanbieders, met individueel of in informeel

ervan, in een bijeenkomst met mensen uit alle sectoren

verband sportende Tilburgers, en met maatschappelijke

van de Tilburgse sportwereld, hebben wij nadrukkelijk ook

In het afgelopen jaar heeft de Tilburgse Sportraad (TSR) een

organisaties in de sfeer van bijvoorbeeld onderwijs,

onszelf een spiegel voorgehouden. Met sommige van de

gedaanteverwisseling ondergaan. Van een ‘vereniging van

gezondheidszorg en sociaal werk die sport en bewegen

aanbevelingen in dit manifest zal de Tilburgse sport dan ook

sportverenigingen’ die al meer dan een halve eeuw de belangen

net als wij belangrijk vinden.

allereerst zélf aan de slag moeten. Het Sportmanifest is daarmee niet alleen een uitnodiging aan de gemeentepolitiek

behartigt van de verenigingssport in Tilburg, hebben wij ons in
2016 omgevormd tot de stichting Tilburgse Sportraad, met een

Elke vier jaar willen wij een Sportmanifest uitbrengen,

en aan maatschappelijke organisaties in onze omgeving om

bredere doelstelling. Wij komen nu op voor de belangen van

waarin wij aanbevelingen doen om sportbeoefening en sport-

voor de Tilburgse sport in actie te komen, maar ook richting-

sportend Tilburg in de breedste zin: van voetbalvereniging tot

beleving in Tilburg nóg beter en succesvoller te maken.

gevend voor de beleidsagenda van de Tilburgse sport zelf en

tafeltennisclub, van sportschoolhouder tot recreatiefietser, van

Net als deze eerste keer zullen wij dat telkens doen in het

voor het eigen werkplan van de TSR voor de komende jaren.

peuterzwemles tot bridgecursus, van bedrijfsfitness tot buurtsport.

jaar voorafgaand aan de verkiezingen van de gemeenteraad.
Wij willen daarmee de politieke partijen inspireren bij het

Dit alles om ervoor te zorgen dat sport en bewegen in

Als onafhankelijk adviesorgaan zorgen wij ervoor dat de

maken van hun partijprogramma’s, en hopen natuurlijk ook

Tilburg de aandacht krijgen die zij verdienen, op weg naar

gemeente Tilburg bij de ontwikkeling en uitvoering van het

zo veel mogelijk van onze aanbevelingen terug te zien in het

een optimaal sportklimaat voor alle Tilburgers!

sportbeleid gebruik kan maken van de kennis, ervaring en

coalitieakkoord dat na de verkiezingen tot stand gaat komen.

standpunten van de Tilburgse sportwereld. Wij doen dat in

Maar de gemeentepolitiek is niet de enige geadresseerde tot

Frans van de Ven, voorzitter

voortdurend contact met sportend Tilburg: met clubs en

wie dit Sportmanifest 2018-2022 zich richt. Bij de voorbereiding

Tilburg, juli 2017
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INLEIDING
VEEL GAAT ER GOED!
Tilburg is een echte sportstad en verdient het om deze positie verder uit te bouwen. De meeste Tilburgers zijn al actief sportbeoefenaar:
als lid van een sportvereniging, als sportconsument bij een sportschool of andere professionele sportaanbieder, of als ongeorganiseerde
sporter in de openbare ruimte. Ook besteden talloze Tilburgers vele uren van hun vrije tijd aan vrijwilligerswerk om betaalbare en
toegankelijke sportbeoefening voor anderen mogelijk te maken. Sport hoort bij Tilburg, bij de Tilburgers.
Naast actieve beoefening en vrijwilligerswerk is sport

dat alle Tilburgers samen het voor elkaar hebben gekregen

ook in trek als ontmoetingsplek voor gezamenlijke

dat Tilburg in 2016 het predicaat European City of Sports heeft

beleving. Op de tribune van het voetbalstadion, langs het

verdiend. Onze stad staat daarmee in de Champions League

parcours van de Tilburg Ten Miles, als toeschouwer bij het NK

van sportieve gemeenten. Maar adel verplicht en stilstand

Skateboarden of gewoon langs het veld of in de zaal bij een

is achteruitgang. Dus de vraag die de TSR het afgelopen jaar

competitiewedstrijdje van kinderen, jeugd en senioren ont-

in de Tilburgse sportwereld heeft gesteld is: Wat gaat goed

moeten, huilen en juichen wekelijks tienduizenden Tilburgers

en moet worden behouden? Wat kan beter? Wat mag weg?

met elkaar. Sport is van de stad, sport wordt gemaakt door

En waarover willen we dromen? Uit onze rondgang langs de

de stad, sport verbindt de stad.

Tilburgse sportwereld blijkt dat sporters en vrijwilligers, sportverenigingen en sportondernemers, trots zijn op het feit dat

Het is daarom dat wij, Tilburgse Sportraad, het een eer

Tilburg een actieve stad is met veel sportmogelijkheden.

vinden om op verzoek van het stadsbestuur en de Tilburgse

Met een openbare ruimte die zowel in het groen, op het water

sportverenigingen bij te dragen aan het op niveau houden

als in de bebouwde omgeving uitnodigt tot actieve sport-

en verbeteren van het Tilburgse sportklimaat. Er is geen

beoefening. Met ruimte voor innovatie zoals in de Spoorzone.

wet die voorschrijft dat de overheid zorg dient te dragen

Met tal van verenigingen en individuele sporters die nationaal

voor voldoende sportmogelijkheden voor alle inwoners, en

op het hoogste niveau acteren. Met evenementen als de

lang niet elke burger onderkent het belang van voldoende

Tilburg Ten Miles en de Warandeloop die Tilburg als

bewegen en sporten. Des te bewonderenswaardiger is het

sportstad op de kaart zetten.
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MAAR HET KAN NOG BETER!
Voordat we in dit manifest een aantal concrete suggesties doen om Tilburg als sportstad nóg succesvoller te maken,
eerst enkele algemene opmerkingen.
Sport is er in veel verschillende organisatievormen

gelijkwaardigheid vanuit een gezamenlijk streven om

Anno 2017 zijn sporters kritisch en kwaliteitsbewust.

de sportmogelijkheden in de stad te maximaliseren. In de

Zij stellen hoge eisen aan het sport- en bewegingsaanbod,

afgelopen jaren heeft de stijl van communiceren van de

willen vrijer zijn in de keuze van tijdstip en locatie van het

gemeente wel eens het beeld opgeroepen van almachtige

sporten, en verwachten van de sportaanbieder klant-

eigenaar van de accommodaties en starre handhaver van

gerichtheid en maatwerk. Sport is dan ook al lang niet meer

gemeentelijk vastgestelde spelregels op het gebied van

uitsluitend het domein van de traditionele sportvereniging.

tarieven en vergunningen. Zo’n benadering gaat voorbij aan

Commerciële sportaanbieders en nieuwe, soms informele,

de eigen professionaliteit van de Tilburgse sportverenigingen

Met een Tilburgs Sportgala dat jaarlijks niet alleen de Til-

organisatievormen voor sportbeoefening (bijvoorbeeld bij

en hun kader, die anderzijds wel met regelmaat verzoeken

burgse topsporters en hun prestaties, maar ook het Tilburgse

sporten als klimmen en skateboarden) zijn in opmars. De TSR

van de gemeente krijgen om zich - niet zelden onbetaald

sportleven in het algemeen - van kampioen tot vrijwilliger

wil de belangen behartigen van de Tilburgse sport in de volle

- voor vormen van maatschappelijke dienstverlening in te

- positief in de schijnwerpers zet. En met moderne sport-

breedte en stelt daarbij niet de organisatievorm (vereniging,

zetten. In de woorden van een van onze verenigingen:

accommodaties zoals het Koning Willem II Stadion,

sportschool, vriendenclubje) maar de sportende Tilburger cen-

T-Kwadraat, het IJssportcentrum, de Drieburcht, of het

traal. Wij vinden het belangrijk dat sport in al haar organisatie-

Ladybird Skatepark in de Hall of Fame.

vormen in gelijke mate de aandacht van beleidsmakers krijgt.

De Tilburgse sportverenigingen zijn bovendien positief

De communicatie tussen de gemeente en de Tilburgse sport

over de samenwerking met de gemeente op het gebied

De communicatie tussen gemeente en sportbedrijf enerzijds en

van verenigingsondersteuning, het sportnetwerk, buurt- en

de georganiseerde sport anderzijds zou gebaseerd moeten

schoolsport en het Try-Out Sports programma.

zijn op een samenwerkingsrelatie van professionaliteit en
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‘gemeente, benader ons als
gelijkwaardige partner met veel kennis
van de sport, van de sportinfrastructuur
en van sportevenementen,
en kom samen met ons tot plannen die
goed zijn voor de stad, de sport
en de burger!‘

‘Alles in het belang
van de sport én
van de stad.’

Het onlangs (ditmaal nog via mediation) bereikte tarievenak-

Sport raakt alle beleidsterreinen

citymarketing tot gezondheidszorg, van ruimtelijke ordening

koord met de voetbalverenigingen laat zien dat alleen in

Sport en bewegen zijn niet alleen leuk-om-te-doen en goed

tot onderwijsbeleid, van wijkaanpak tot natuurbeheer - staat

constructief overleg, met wederzijdse erkenning van

voor lichaam en geest, ze leveren ook een wezenlijke bijdrage

de gemeente voor keuzes die óók relevantie hebben voor de

elkaars expertise, vruchtbare resultaten te behalen zijn.

aan de gezondheid, de leefbaarheid en de onderlinge verbon-

sport in Tilburg. Zoals het tegenwoordig goed gebruik is om

De TSR vertrouwt erop dat de dialoog tussen de gemeente

denheid van Tilburg en zijn inwoners. Sportbeoefening en

nieuwe beleidsvoornemens op allerlei gebied aan een ‘duur-

(sportbeleid én sportbedrijf) en de Tilburgse sportwereld in

sportbeleving zijn daarmee meer geworden dan de traditionele

zaamheidstoets’ te onderwerpen, zo pleit de TSR ervoor om

de toekomst in deze geest gevoerd zal blijven worden.

‘belangrijkste bijzaak in het leven’, ze vervullen een steeds

ook een ‘toets op het sportbelang’ toe te passen bij elke

In het belang van de sport én van de stad.

grotere maatschappelijke rol. Op vrijwel elk beleidsterrein - van

belangrijke beleidskeuze die de gemeente maakt.
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Sport-inclusief denken hoort in de volle breedte van de

het zijn allemaal natuurlijke samenwerkingspartners voor de

ambtelijke organisatie als een noodzaak gevoeld te worden.

Tilburgse sport. Gelukkig maar, want veel van de suggesties
die we in dit manifest doen, vergen nieuwe investeringen,

Sportwereld en gemeente kunnen het niet alleen!

in menskracht en in geld. Meestal ligt het initiatief daarvoor

Sportbeoefening en sportbeleving maken de stad in veel

bij de sportwereld zelf of op het bordje van de wethouder

opzichten sterker. Sport is een belangrijk instrument in de

sportzaken.

strijd tegen vereenzaming, in de zorg voor ouderen en
gehandicapten en in de preventieve gezondheidszorg.

Maar vaak ook zijn het juist initiatieven vanuit ándere

Sport bevordert sociale samenhang en integratie in een tijd

maatschappelijke organisaties of ándere gemeentelijke

van groeiende tweedeling. Sport stelt vrijwilligers in staat

beleidsterreinen die, zonder dat ze specifiek als ‘sportbeleid’

om maatschappelijk waardevol actief te zijn en werkervaring

geoormerkt zijn, de Tilburgse sport vooruit helpen. Een

op te doen. Sport maakt Tilburgers trots op hun stad waarin

zorginstelling die een preventie-gericht project financiert

het goed wonen, werken en recreëren is. Sport genereert

dat sport en bewegen in Tilburg bevordert, een stadsontwik-

banen in de ‘nieuwe economie’ en zorgt daarmee voor een

kelingsproject met als neveneffect dat Tilburg een mooiere

goed vestigingsklimaat van de stad. Sport is een factor om

urban sports- of fietsstad wordt, een Tilburgse werkgever

rekening mee te houden bij stadsontwikkeling en ruimtelijke

die zijn personeelsleden een voordelige sportkaart aanbiedt:

ordening. Sport is een integraal bestanddeel van het activitei-

ook zulke maatschappelijke samenwerkingsprojecten en

tenpakket van alle Tilburgse onderwijsinstellingen.

investeringen uit andere bronnen zijn voor de Tilburgse
sport van levensbelang.

Kortom: bij het werken aan een nóg beter sportklimaat in
Tilburg zijn meer stakeholders betrokken dan alleen de

In de onlangs verschenen Perspectiefnota 2018 schetst

gemeente en de sportaanbieders. Maatschappelijke organi-

de gemeente de wegen waarlangs Tilburg zich in de

saties zoals ContourdeTwern, De Wever, Thebe, GGz Breburg,

komende jaren tot een Tilburg Next Level wil ontwikkelen.

de ziektekostenverzekeraars, het bedrijfsleven, de onder-

Met de hierna volgende suggesties en aanbevelingen

wijsinstellingen, Citymarketing Tilburg, de wijkraden, de

vanuit de Tilburgse sportwereld wil de TSR er graag

lokale media, een seniorenorganisatie als KBO Kring Tilburg

aan bijdragen dat de stad ook doorgroeit naar een

of een instelling als Cultuur- en Sportstimulering Nederland:

Tilburg Sportstad Next Level.
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HOE KRIJGEN WE IEDERE TILBURGER
AAN HET SPORTEN?
WAT GAAT ER GOED?
Vrijwel alle Tilburgse basisschoolkinderen doen aan sport en bewegen. We danken dat aan de inspanningen van de scholen (De Vijf Hoeven
werd in 2017 uitgeroepen tot sportiefste basisschool van Nederland!), aan de inbreng van sportaanbieders in de buitenschoolse opvang,
aan het actief beleid van de gemeente met de inzet van combinatiefunctionarissen, aan het Try-Out Sports programma, en aan de financiële
voorzieningen die sporten en bewegen voor ieder schoolkind betaalbaar maken zoals de Stichting Leergeld, de Meedoenregeling en het
Jeugdsportfonds. Dat willen we graag zo houden: sport moet financieel en organisatorisch voor iedereen bereikbaar zijn en blijven.

WAT KAN ER BETER?
De TSR pleit ervoor het schoolzwemmen voor alle kinderen

Net als elders zien we ook in Tilburg de sportdeelname

op de basisschool weer tot een vanzelfsprekend onderdeel

onder jongeren na het basisonderwijs stapsgewijs teruglopen.

van het lesprogramma te maken. Voor de vele kinderen die

De overstap naar het voortgezet onderwijs, de puberteit

hun zwemdiploma al lang hebben is het schoolzwemmen

waarin andere interesses zich aandienen, de overstap naar

een alternatieve, plezierige vorm van lichaamsbeweging

hoger onderwijs of beroepspraktijk: het zijn drie ‘standaard-

(‘natte gym’). Voor kinderen zonder diploma, veelal uit

momenten’ waarop jongeren vaak afhaken als actief sporter. In

arme gezinnen of met een andere etnische achtergrond,

samenspraak met de onderwijsinstellingen moeten gemeente

is zwemles in het waterrijke Nederland een noodzaak,

en sportwereld nadenken over acties om dit patroon te door-

en een verantwoordelijkheid waaraan de Tilburgse

breken en om jongeren voor de sport te behouden. Die acties

samenleving zich niet mag onttrekken.

zijn mede afhankelijk van het waarom van dit afhaken.
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Redenen van jongeren om
te stoppen met sporten
Sport en cultuur hebben veel met elkaar gemeen
Gaat het om de (on)betaalbaarheid van het sporten,

het zijn vormen van vrijetijdsbesteding waarin sprake

dan helpen de hierboven genoemde regelingen en

kan zijn van competitie, maar waarin spelen, plezier

moeten voor deze leeftijdsgroep daarnaast misschien

maken, expressie en meedoen vooropstaan. Jongeren

nog andere instrumenten (zoals een flexibeler

kunnen ook tot sporten en bewegen geïnspireerd

contributiebeleid) worden ontwikkeld.

Gaat het om verveeldheid over het aanbod

worden door een activiteitenaanbod met een aan-

(“ik heb het nu wel gezien bij deze club of deze sport”)

trekkelijke mix van sport en cultuur;

dan is het zaak dat alle sportaanbieders, van sportvereniging tot bewegingsonderwijs, werk maken van een
gevarieerd, vakkundig-inspirerend begeleid, sportGaat het om teleurstelling over het eigen prestatieniveau

aanbod - met bijvoorbeeld ook meer interscholaire

Een bijzondere categorie is tenslotte nog

(“ik houd er maar mee op, ik word toch nooit een

(multi-)sportontmoetingen - waardoor jongeren

de studentensport.

topper”), dan is het zaak dat de Tilburgse sportver-

plezier in sport blijven houden.

De TSR pleit voor een actievere samenwerking tussen

enigingen niet louter competitie- en prestatiegericht

de studentensportverenigingen en de reguliere

bezig zijn, maar ook voor elke leeftijdscategorie een

Tilburgse sportverenigingen. Dat kan voor beide

aantrekkelijk recreatief sportaanbod ontwikkelen.

partijen tot een aantrekkelijker, dus participatieverhogend sportaanbod leiden.
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Verhoudingsgewijs zijn Tilburgers uit lagere inkomensklassen of met een migratie-achtergrond minder vaak op

Tilburg moet blijven investeren in bedrijvensport.

het sportveld, bij de fitness of bij de wandelclub te vinden.

Deelname met een bedrijfsteam aan een Tilburgs

Acties om hen meer aan het sporten te krijgen lijken

loopevenement, meedoen met het Sport Buiten

het kansrijkst door gebruik te maken van intermediaire

Bedrijf programma: het zijn mooie instrumenten van

contacten: via de school of de sportclub van de kinderen,

vitaal HRM-beleid die een nog bredere bekendheid

of via een centrale ontmoetingsplek (de moskee,

verdienen.

het buurthuis) van de deelgemeenschap waartoe zij
behoren. Zorg ervoor dat sportbeoefening dicht bij
de mensen thuis, dus zoveel mogelijk in de eigen wijk,
mogelijk is.

Elke sportvereniging moet letterlijk en figuurlijk
open staan voor alle Tilburgers,
ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking. Investeer in goede vervoersmogelijkheden

Ook onder de volwassen Tilburgers moet de sportdeelname

Het inschakelen (door het Refugee Team Tilburg)

en sportuitrusting voor deze categorie, zodat ook zij

omhoog. Want wie niet sport of beweegt, doet zichzelf

van vluchtelingen

optimaal kunnen bewegen en sociaal actief blijven.

tekort: qua gezondheid, sociaal contact en persoonlijk

(statushouders) als vrijwilligers bij Tilburgse sport-

welbevinden. De TSR vraagt in dit verband aandacht

evenementen, verdient voortzetting en uitbreiding.

voor specifieke groepen:
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Aandachtspunten voor
specifieke groepen
Een gezonde en veilige sportomgeving is belangrijk,
en dat gaat verder dan de gezonde sportkantine of
het rookvrije sportterrein; veiligheid betekent ook dat

Om alle Tilburgers in beweging te krijgen is

er respect is voor elkaar, dat sporters mogen winnen

het een goed idee wanneer verschillende

én verliezen, en dat er ruimte is voor diversiteit en

sporten de krachten bundelen.

(LHBT-) emancipatie.

Bijvoorbeeld door de jongste jeugd gedurende een
langere periode met meer sporten te laten kennismaken, of door, terwijl de jeugd hardloopt, zwemt of

Tegelijkertijd realiseren we ons terdege dat er ook

volleybalt, voor de (groot)ouders een jeu de boules-

sportverenigingen zijn die op dit moment alle energie

De Tilburgse samenleving vergrijst in snel tempo.

toernooi, bridgedrive of schaaktoernooi te organiseren.

nodig hebben om de eigen core business op orde te

Ook voor ouderen moet er een aantrekkelijk sport

Het bundelen van activiteiten is voor iedereen

houden en voor een vernieuwend sportaanbod

aanbod voorhanden zijn. Waar nodig aangepast aan

verrijkend en helpt bovendien om sportaccommo-

voorlopig handen tekort komen.

hun fysieke mogelijkheden (een mooi voorbeeld is

daties optimaal te benutten.

Naast verlichting van hun bestuurslast door onnodig

walking football, voor 60-plussers die voetballend

bureaucratische procedures rond subsidies e.d.

actief - en bij hun vereniging betrokken! - willen

terug te dringen, vinden we een verdere versterking

blijven) en waar mogelijk te midden van sportende

(kwantitatief, maar waar nodig ook kwalitatief) van

mede-Tilburgers. Beloon verenigingen die zich

de bestuurskracht van Tilburgse sportverenigingen

inzetten voor sport voor ouderen.

noodzakelijk.

11 HOE KRIJGEN WE IEDERE TILBURGER AAN HET SPORTEN?

ACCOMMODATIES
EN VOORZIENINGEN
WAT GAAT ER GOED?
Tilburg heeft goede faciliteiten voor veel verschillende sporten
en er is een goede spreiding van sportaccommodaties over
de gemeente. Ook zijn er prima sportvoorzieningen in de
openbare ruimte: er is veel natuur in en rond de stad om in te
sporten, trap- en sportveldjes zijn er in vrijwel alle buurten,
en de bebouwde omgeving biedt alle ruimte
voor urban sports.
De TSR is enthousiast over de ontwikkeling van
Stadsbos013 en over de herinrichting van het Van Gend
en Loos terrein, waarmee onze stad met de realisatie van
Spoorpark Tilburg haar eigen Central Park lijkt te krijgen.
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WAT KAN ER BETER?
1. Op het gebied van uitbreiding en vernieuwing
van het bestand aan accommodaties:
• De komst van de IJshockeybond (nationaal trainingscentrum en bondsbureau) naar Tilburg zal investeringen
vragen voor uitbreidingen van (en rond) het ijssportcentrum Stappegoor.
• De TSR zou het toejuichen als door modernisering van de
inrichting en uitbreiding van de toeschouwerscapaciteit
een multifunctioneel Koning Willem II stadion ontstaat dat

2. Op het gebied van optimale inrichting en benutting van de sportaccommodaties:

ook voor andere (zowel sport- als niet-sport-)evenementen
en activiteiten geschikt en beschikbaar is.

• Sport moet voor elke Tilburger betaalbaar zijn en blijven.

• Als incentive om sportaccommodaties intensiever en

Tegen deze achtergrond maken wij ons ernstig zorgen

meer multifunctioneel – en daarmee rendabeler! – te

• De TSR vindt dat Tilburg over een openluchtzwembad

over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de

benutten, zou de gemeente soepeler regels moeten

in de stad zou moeten beschikken. De aanleg van een

Tilburgse accommodaties, voor zowel ongebonden

hanteren rond verhuur, onderverhuur en openstelling,

buitenzwembad in de Piushaven zou de slogan

sporters als verenigingen. In vergelijking met andere

en de sportverenigingen meer ruimte voor eigen beheer

De Piushaven bruist nóg meer inhoud geven.

Brabantse gemeenten zijn sommige Tilburgse

en ondernemerschap moeten gunnen.

huurtarieven namelijk aan de erg hoge kant,
• De Tilburgse turnsport heeft dringend behoefte aan
een nieuwe, voor topsport geschikte turnhal.

wat een serieuze drempel kan zijn als we alle
Tilburgers aan het sporten willen krijgen.

• De grote sportaccommodaties als Koning Willem II stadion,
T-Kwadraat, Ireen Wüstbaan en Drieburcht worden nog
onvoldoende geactiveerd: Tilburg moet meer

• Naarmate meer Tilburgers actief gaan sporten, zal de druk

• Elders in Nederland worden sportverenigingen als

op de zaalcapaciteit van sportaccommodaties, ook buiten

vrijwilligersorganisaties met een maatschappelijk nuttig

de piekmomenten, toenemen en zal er meer behoefte aan

doel vrijgesteld van, of door een gemeentelijke

capaciteitsuitbreiding gaan ontstaan. Op dit moment valt

subsidieregeling gecompenseerd voor, OZB-heffing.

bijvoorbeeld al te voorzien dat voor het Studentensport-

De TSR pleit ervoor ook in Tilburg een dergelijke

centrum verdere uitbreiding noodzakelijk zal zijn.

regeling in te voeren.
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topsportevenementen in huis halen!

• Toekomstige gebruikers - variërend van sportvereniging

verlichten en verzorgen van fiets-, wandel- skeeler- en rui-

tot commerciële sportaanbieder of onderwijsinstelling -

terpaden, skateplekken, basketbalpleintjes en plekken voor

moeten meepraten over de inrichting van nieuwe sport-

bootcamps. Er is op dit gebied veel meer mogelijk: meer

accommodaties. Daarbij kunnen ook concrete afspraken

goede (snel)fietspaden en wandelroutes, meer MTB-routes

gemaakt worden over eventueel verwachte zelfwerk-

en een nóg fietsvriendelijker beleid in een Tilburg dat ooit

zaamheid bij onderhoud en renovatie. Vanzelfsprekend

“Nederlands fietsstad nummer 1” was. Wel moeten er goede

moet de inrichting van sportaccommodaties aan moderne

afspraken gemaakt worden over een gezonde balans

kwaliteitseisen van veiligheid en duurzaamheid voldoen.

tussen de belangen van de wandelaar, de wielrenner,
de skateboarder of de mountainbiker en hun

• Een multifunctionele sportaccommodatie zou ook ruimte

medegebruikers van de openbare ruimte.

moeten bieden aan de kleine binnensporten zoals de
denksporten. De denksporten bevorderen het logisch,

• Versterk het plezier van sporten in de openbare ruim-

strategisch en creatief denken, zijn geschikt voor alle

te door, naast het wandelknooppunten-netwerk, ook

levensfasen en lenen zich prima voor samenwerking met

herkenbare looproutes zichtbaar te maken en openbare

andersoortige sportactiviteiten. Inbedding in een

beweegparken aan te leggen. Investeer in voorzieningen

bredere sportomgeving zou deze sporten in Tilburg

om Tilburg als “Urban Sports-stad nummer 1” verder

- een prominente denksportstad! - uit de

te profileren.

café-sfeer trekken.
• Een burgerinitiatief zoals het Sportkanaal verdient actievere
3. Op het gebied van sport en bewegen in de openbare ruimte:
• De openbare ruimte moet - óók in het dichtbebouwde

ondersteuning en uitwerking door de gemeente.
• Sportvoorzieningen zoals een mini-voetbalcourt zouden

stadscentrum - vergroenen en beweging stimuleren.

een verdere verrijking betekenen van het huidige ontwerp

Denk aan het ontsluiten van parken, het aanleggen,

van het nieuwe Spoorpark.
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4. Op het gebied van samenwerkingsverbanden
ten behoeve van sport en bewegen:
• Sportverenigingen en andere sportaanbieders kunnen
samen met maatschappelijke partners zoals ContourdeTwern een actieve rol spelen in buurten en wijken, bij de
uitvoering van preventieve programma’s ter bevordering
van gezondheid en welzijn van kinderen en hun ouders.
In het buurthuis van de toekomst is voor de sportverenigingen een centrale rol weggelegd. Een sportaccommodatie
kan soms overdag ook worden ingezet als sociale
ontmoetingsruimte voor buurtbewoners.
• Sportverenigingen die op verzoek van de gemeente maatschappelijke diensten verlenen en daarmee een krachtige
samenwerkingspartner in de wijk zijn, moeten vanzelfsprekend in staat gesteld worden om dat, net als elke andere
dienstverlener, professioneel gefaciliteerd te doen.
• Ten slotte wijzen we op het belang van nauwere samenwerking tussen Tilburgse sportaanbieders onderling.
Onderwerpen als alcoholbeleid, veilig sportklimaat, een
gezamenlijk beleid rond VOG’s, kennisuitwisseling op het
gebied van marketing, en werving en waardering van
vrijwilligers (VrijwilligersbedankTweek!) lenen zich daar
uitstekend voor.
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TOPSPORT, TALENTONTWIKKELING
EN EVENEMENTEN
WAT GAAT ER GOED?
Met medewerking van de onderwijsinstellingen bestaan in

topsportverenigingen en hun nationale bonden. De RTC’s

Tilburg voor topsporters goede mogelijkheden om topsport

stellen talenten in staat om in de eigen regio aan hun door-

en onderwijs (op alle niveaus) in een ‘duale carrière’ te

ontwikkeling naar de top te werken. Met de Tilburg Ten Miles,

combineren. Ook staat de gemeente open voor de vestiging

de Warandeloop en de Marathon van Tilburg heeft de stad

van erkende nationale (ijshockey!) en regionale trainings-

enkele tot de verbeelding sprekende jaarlijkse

centra (RTC’s), in samenwerking met Tilburgse

sportevenementen in huis.
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‘De RTC’s stellen
talenten in staat om in
de eigen regio aan hun
doorontwikkeling naar
de top te werken.’

WAT KAN ER BETER?
• In samenwerking met partners als Tilburg University,
Willem II, HC Tilburg, Tilburg Trappers en TSR Vidar zou de
gemeente kunnen investeren in de oprichting van een
Huis voor de Topsport: een inspirerende ‘campus’ waar
toptalenten uit alle takken van sport in elkaars nabijheid
wonen, sporten en studeren.
• Sportevenementen hebben een belangrijke maatschappelijke functie voor onze stad en enthousiasmeren inwoners
en buitensteedse bezoekers om (meer) zelf te gaan sporten.
Daarnaast vormen ze sociale ontmoetingsplaatsen en dragen ze bij aan de beeldvorming van Tilburg en de regio.
Als zesde stad van het land moet Tilburg daarom budget
vrijmaken om jaarlijks een groot topsportevenement
binnen te halen.
• De gemeente kan hierbij samenwerken met het bedrijfsleven
en met andere gemeenten in de regio. Topsportevenementen genereren grote publieke belangstelling en media-aandacht, en zijn daarmee een belangrijk instrument voor
citymarketing en promotie van de Tilburgse sport. Omdat
Tilburg in de beeldvorming als speelstad voor NK’s en EK’s
nog een inhaalslag te maken heeft, is actief lobbyen bij de
sportbonden geboden.
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BESTUUR TILBURGSE SPORTRAAD
Frans van de Ven (voorzitter)
Programmadirecteur Sport
bij de gemeente Den Haag

Ida Damen
Marlies Barthel

Promovendus aan de Technische Universiteit

Martijn Musters

Conrector onderwijs / Traject Op Maat

Eindhoven. Voorzitter bij sportvereniging

Docent Sportbeleid, Sportmanagement

(hoogbegaafden) op Theresialyceum,

Kunst en Kracht, bestuurslid bij Stichting

en Citymarketing aan de Tilburgse oplei-

docent wiskunde. Voorzitter, trainer,

Tilburg Turnt en trainster acrogym bij

dingen SPECO en Johan Cruyff Academy.

coach en spelend lid van Volley Tilburg,

Kunst en Kracht.

Bestuurslid Volley Tilburg en lid van de

voormalig voorzitter VC Sarto.

bondsraad Nevobo.

Theo van den Hoek (vice-voorzitter)
Jan Bellemakers

Voormalig directeur HRM Tilburg University,

Max van Veen

(secretaris - penningmeester)

oud-voorzitter Koninklijke Nederlandse

Hoofd Tilburg University Sports Center,

Beleidsmedewerker Sport bij de gemeente

Dambond. Wedstrijddammer, geeft dam-

voormalig topsportcoördinator Tilburg

’s-Hertogenbosch, oud-voorzitter voetbal-

en schaaklessen op Tilburgse basisscholen.

University, oud volleyballer STV Tilburg.

Jos Melief

Yvonne Visser

Voormalig directeur basisonderwijs. Lid

Enthousiast vrijetijdssportster, veertig jaar

Frans Jan Bertens

van de “oude” TSR namens de waterspor-

onderwijsexpertise waaronder begeleiding

Adviseur, toezichthouder,

ten. Al jaren bestuurlijk, organisatorisch

van jonge topsporters. Jurist en mediator,

verbinder én speaker van

en kader-opleidend actief binnen KNZB en

actief als buurtbemiddelaar en

Hockeyclub Tilburg.

zwemvereniging TRB-RES.

gespreksbegeleider.

vereniging ZIGO, actief voetballer, hardloper
en tafeltennisser in de pauze van het werk.
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De Stichting Tilburgse Sportraad is een onafhankelijk
adviesorgaan dat gemeenteraad en college van B&W
gevraagd en ongevraagd adviseert over de hoofdlijnen
van het sportbeleid. De TSR wordt door de gemeente
gefaciliteerd, onder andere door de inzet van een
ambtelijk secretaris.

Contact
Secretaris Stichting Tilburgse Sportraad
secretaris@tilburgsesportraad.nl
www.tilburgsesportraad.nl
06 22 72 51 66
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