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Hoofdstuk 1 – Inleiding
De rol en het belang van sport en bewegen zijn de afgelopen decennia gegroeid. Een gezonde en
vitale bevolking leidt immers tot lagere zorgkosten, meer sociale cohesie en een bruisende stad.
Behalve een leuke en gezellige vrijetijdsbesteding zijn sport en bewegen daarom ook een middel
om maatschappelijke problemen te verminderen, op te lossen of te voorkomen. Redenen genoeg
om als gemeente het sport- en beweegklimaat in Weesp onder de loep te nemen en samen met
betrokkenen – verenigingen en maatschappelijke organisaties – te onderzoeken wat verbeterd
kan worden en waar behoefte aan is. Dat is in de tweede helft van 2016 en de eerste helft van
2017 gebeurd en dit heeft geleid tot het voorliggende sportplan.

1.1 Probleemstelling, doelstelling en vraagstelling
Weesp kent een bloeiend sport- en beweegklimaat. Dit blijkt uit het brede georganiseerde
sportaanbod, het grote aantal hardlopers en fietsers dat in de weekenden gebruik maakt van de
omgeving en evenementen als de Vechtloop en de Weesper Triatlon. Desondanks is er ruimte
voor verbetering. Lang niet iedereen in Weesp beweegt namelijk voldoende1. Daarnaast ervaren
verenigingen knelpunten en groeit de behoefte aan meer transparantie en eenduidigheid wat
betreft accommodaties. Ook maatschappelijke trends en ontwikkelingen vragen om een visie
van de gemeente op sport en bewegen.
Probleemstelling: (nog) niet alle Weespers sporten en bewegen voldoende.
Het voorliggende sportplan schetst een overzicht van het sportaanbod in Weesp en brengt
ontwikkelingen en knelpunten in kaart. Op basis daarvan worden actiepunten geformuleerd. Het
uiteindelijke doel is de breedtesport (sport die door iedereen en op recreatieve basis kan
worden beoefend) in Weesp te versterken. Met een passend en laagdrempelig sport- en
beweegaanbod en goede accommodaties wordt beoogd het aantal inwoners dat sport en
beweegt te verhogen.
Doelstelling: Komende jaren stijgt het aantal Weespers dat regelmatig sport en beweegt. Dat
geldt in het bijzonder voor doelgroepen voor wie sport en bewegen minder vanzelfsprekend is.
Om te stimuleren dat inwoners meer bewegen, wordt het sport- en beweegaanbod verbreed. De
samenwerking – tussen sportaanbieders en andere sectoren zoals zorg en onderwijs – wordt
geïntensiveerd. Ten slotte wordt het accommodatiebeleid transparanter en eenduidiger om
goed in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.
Deze probleem- en doelstelling leiden tot een centrale vraag: Op welke manier kunnen
inwoners gestimuleerd worden om meer te sporten en te bewegen en welke verbeteringen zijn
daarvoor nodig?

1.2 Kaders beleidsplan

1

-

Omdat er steeds meer aandacht is voor bewegen, en bewegen en sport vaak in elkaar
overlopen, is besloten om het sportbeleid te verbreden tot een sport- en beweegbeleid.

-

Als over sport gesproken wordt, dan gaat het uitsluitend om breedtesport. Breedtesport
heeft in Weesp de grootste maatschappelijke betekenis, hoewel ook topsport(ers) een
rol kan/kunnen spelen bij het stimuleren van sport en bewegen.

GGD Gezondheidspeiling 2016
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Dit beleidsplan is opgesteld door de gemeente, maar sluit nauw aan bij de ideeën en
behoeften van inwoners en sportaanbieders. Op verschillende manieren zijn zij bij het
proces betrokken: in de zomer van 2016 is een uitgebreide enquête gehouden onder
sportaanbieders (zowel verenigingen als commerciële aanbieders). Daarnaast is op basis
van een uitgebreid verkenningstraject met maatschappelijke organisaties en
sportaanbieders eind 2016 het programmaplan ‘Buurtsportcoach in Weesp’ opgesteld.
De informatie die in dit traject is vergaard, is ook verwerkt in dit plan. In oktober 2017 is
het sportbeleidsplan tijdens een bijeenkomst voorgelegd aan sportaanbieders en
organisaties die zich met gezondheid en bewegen bezighouden. Een weergave van deze
avond is te vinden in bijlage 5.

-

Dit sportplan sluit aan bij het Rijks-, provinciaal en regionaal beleid voor sport en
bewegen. Tevens wordt aangesloten bij de speerpunten van de belangrijkste
sportbonden (zoals het NOC*NSF) en partners als de organisatie Aangepast Sporten in ’t
Gooi. Het gaat te ver om het sport- en beweegbeleid op elk niveau en voor elke
organisatie afzonderlijk te beschrijven, maar op verschillende plaatsen wordt naar
beleidsplannen en onderzoeken verwezen.

-

In het bestuursakkoord van 16 mei 2014 staat dat sport en bewegen voor alle Weespers
toegankelijk moeten zijn, het sportaanbod beter op elkaar afgestemd moet worden en
maatschappelijke initiatieven en sportvoorzieningen in de wijk gestimuleerd worden.
Dat geldt ook voor ideeën om ouderen meer te laten bewegen.

1.3 Leeswijzer
Dit beleidsplan is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 vormt de inleiding waarin de probleem- en
doelstelling van het Weesper sport- en beweegbeleid worden toegelicht. Hoofdstuk 2 betreft
maatschappelijke trends en ontwikkelingen die invloed hebben op sport en bewegen en de
ruimte- en accommodatiebehoefte.
Hoofdstuk 3 bestaat uit een samenvatting van de resultaten van de enquête die in de zomer van
2016 onder sportaanbieders is gehouden. Op die manier zijn wensen en behoeften van
sportverenigingen in kaart gebracht. In 2016 is tevens een verkenningstraject gehouden om een
programmaplan op te stellen voor de buurtsportcoach. De uitkomsten van dit
verkenningstraject zijn samengevat en geven een duidelijk beeld van de rol die sport in Weesp
kan spelen bij maatschappelijke problemen. Ten slotte worden de beweegcijfers uit de GGDGezondheidspeiling 2016 geanalyseerd.
In hoofdstuk 4 wordt de sportinfrastructuur in Weesp besproken. De benadering van
sportaccommodaties voor de komende beleidsperiode wordt toegelicht en de stand van zaken
en toekomst worden belicht. Het eerste deel van het hoofdstuk gaat om traditionele
sportaccommodaties terwijl het tweede deel van het hoofdstuk dieper ingaat op sport en
bewegen in de openbare ruimte.
Op basis van de informatie en conclusies van de hoofdstukken 2 tot en met 4, wordt in hoofdstuk
5 een SWOT-analyse gemaakt van de sterke en zwakke kanten van sport en bewegen in Weesp.
Hoofdstuk 6 vormt een samenvatting van de visie en ambities voor de komende jaren. Deze
ambities worden verder uitgewerkt in drie programmalijnen en verschillende actiepunten.
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Hoofdstuk 2 - Trends en ontwikkelingen
Het sport- en beweeglandschap is niet statisch en verandert onder invloed van demografische en
maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn bepalend voor de plaats, de duur,
het moment en de manier waarop mensen sporten en zijn daarom van belang voor het
bestaande en toekomstige sportaanbod en de vraag naar ruimte en sportaccommodaties.
Hieronder worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen genoemd en wordt hun invloed op
sport en bewegen toegelicht. Het gaat om landelijke trends die echter ook in Weesp
waarneembaar zijn.2

2.1 Landelijke trends en ontwikkelingen
Maatschappelijke ontwikkelingen: (1) De huidige tijd van individualisering en flexibilisering
leidt ertoe dat mensen in toenemende mate de autonomie hebben – en willen vergroten – om
hun leven in te richten naar hun eigen wensen en behoeften. (2) Daarnaast worden mensen zich
steeds bewuster van het belang van een gezonde levensstijl. Deze ontwikkeling wordt versterkt
doordat de overheid steeds meer nadruk legt op eigen verantwoordelijkheid en de (financiële)
gevolgen van ongezond gedrag.
Demografische ontwikkelingen: (1) De Nederlandse bevolking vergrijst en dit heeft invloed op
de lichamelijke activiteit van Nederlanders in de toekomst. In de afgelopen dertig jaar is de
gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking met zes jaar toegenomen. De komende
decennia zal dit nog verder oplopen, doordat er naar verhouding meer 65-plussers komen en
doordat Nederlanders steeds ouder worden. (2) Daarnaast is sprake van een groeiende
allochtone bevolkingsgroep.
Sociaaleconomische en technologische ontwikkelingen: (1) Beleving wordt steeds belangrijker
in onze maatschappij en (2) de aandacht voor identiteit en levensstijl neemt toe. (3) De
aantrekkende economie leidt tot een stijgende verkoop van bijvoorbeeld sportproducten of
evenementbezoekers. (4) Ten slotte neemt het gebruik van social media en gadgets onder
invloed van technologische ontwikkelingen toe.
Politieke ontwikkelingen: (1) Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Deze transitie in het sociaal domein is bedoeld om de
zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij inwoners te organiseren. De insteek is dat alle
inwoners meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk veilig en zelfstandig wonen in hun
eigen omgeving. (2) Daarnaast wordt de verzorgingsstaat – het sociale systeem waarin de staat
primair verantwoordelijk is voor het welzijn van burgers - langzaam afgebouwd. Gemeenten
gaan meer uit van de kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers en buurten, ruimte voor
initiatieven van burgers, brede toegankelijkheid van algemene voorzieningen en een brede
samenwerking van professionals en vrijwilligers.
Lokale ontwikkelingen: In de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp wordt de wijk
Weespersluis gerealiseerd met uiteindelijk ongeveer 3.000 woningen. Twee derde deel van het
gebied wordt groen, met ruimte voor recreatie en natuurbeleving. Een derde deel wordt
bebouwd. Het grootste deel van de bebouwing bestaat uit woningen in een duurder segment. In
2019 worden gefaseerd twee basisscholen gebouwd en een sporthal. Deze sporthal wordt
waarschijnlijk opgeleverd in 2020.

De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig van de Sport Toekomstverkenning (STV) 2016. De STV wordt uitgevoerd
door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
2
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2.2. Invloed op sport en bewegen
Sporters:
- Mensen willen vaker zelf bepalen wanneer ze, waar en met wie sporten. Het type sport
dat beoefend wordt, verandert daardoor. De behoefte aan ‘flexibel sporten’ stijgt.
- De toegenomen bewustwording van het belang van een gezonde levensstijl leidt tot meer
aandacht voor sport en bewegen.
- De vergrijzing leidt tot een verschuiving in belangstelling binnen de sport- en
beweegsector: Ouderen sporten minder dan jongeren. Dit wordt echter voor een deel
gecompenseerd door cohortvervanging: mensen die nu 55 jaar zijn, doen meer aan sport
dan de 55-jarigen van twintig jaar geleden. Ouderen besteden daarentegen wel meer tijd
aan bewegen dan jongeren: ze fietsen en wandelen meer en zijn vaker actief met
tuinieren of klussen. De verhoogde pensioenleeftijd zal deze trend enigszins drukken: als
ouderen langer blijven werken zullen zij meer zitten en minder bewegen.
- De groeiende groep allochtone Nederlanders heeft andere behoeften op sport- en
beweeggebied. Allochtone Nederlanders hebben bijvoorbeeld een sterke voorkeur voor
zaalvoetbal boven voetballen in de buitenlucht.
- Sporten, sportproducten en het volgen van sportevenementen passen steeds meer
binnen de leefstijl van de sporter als consument. Dit heeft een impact op de
sporteconomie die naar verwachting in de (nabije) toekomst licht zal groeien.
- Door de komst van nieuwe technologische middelen zoals smartphones en wearables
meten, monitoren en delen mensen steeds meer informatie over hun eigen
(sport)prestaties en gezondheid. Doordat individuele sporters steeds vaker hun
prestaties en gezondheid bijhouden, komen er meer data beschikbaar die kunnen
bijdragen aan de kennis over sportdeelname en beweeggedrag. Technologische
ontwikkelingen leiden echter ook tot nieuwe mogelijkheden voor passieve consumptie
en inactief gedrag, en vormen dus zowel een kans als bedreiging voor de sport.
Sportaanbieders:
- Steeds meer mensen sporten niet meer bij een sportclub, maar in individueel verband of
in zelfgeorganiseerde groepen. Het sportaanbod zal zich aan de vraag (moeten)
aanpassen, wat al terug te zien is in de groei van het aantal fitnessscholen.
- Flexibilisering is terug te zien in de bereidheid van sporters of ouders om
vrijwilligerswerk bij een sportvereniging of evenement te doen. Uit onderzoek blijkt dat
mensen zich graag blijven inzetten op sportgebied, maar vrijwilligerswerk zal een
andere – meer sporadische – vorm hebben. Vrijwilligerswerk bij sportaanbieders zal in
de toekomst meer gekenmerkt worden door persoonlijke voorkeuren, tijdelijke
verbanden en het ‘hoppen’ tussen vrijwilligerswerk in verschillende contexten. Steeds
vaker wordt in dit kader gesproken van ‘sportconsumentisme’: ‘Leden gedragen zich bij
een sportvereniging als consumenten. Ze doen niets voor de vereniging, terwijl ze wel
verwachten dat alles voor ze geregeld wordt’.3
- Vrijwilligerswerk in de sport is momenteel meer het terrein van jongeren of
volwassenen met kinderen dan van ouderen. Dat geldt ook voor het bezoeken van
sportwedstrijden of evenementen: ouderen gaan hier over het algemeen minder naartoe.
De vergrijzing kan er zodoende toe leiden dat relatief gezien minder mensen
vrijwilligerswerk doen en evenementen bezoeken. Daar staat echter tegenover dat
ouderen de komende jaren steeds fitter worden en dus langer actief kunnen zijn als
vrijwilliger en mogelijk tot op hogere leeftijd sportevenementen kunnen bezoeken.

3

http://sportclubnl.nl/organisatiestructuren/hoe-gaan-sportclubs-om-met-consumentisme#.WGN9wOkzVGE
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Sportaccommodaties en ruimte:
- Als gevolg van de toenemende individualisering op sportgebied, sporten inwoners steeds
meer op andere en wisselende plekken, op de door hen gewenste tijdstippen. Sporten
vindt dan ook steeds vaker plaats in de openbare ruimte. Dat heeft gevolgen voor
verenigingen en sportaccommodaties.
- Naast individualisering speelt de vergrijzing ook een rol bij het toenemende belang van
de openbare ruimte voor sport en bewegen. Het aantal 65-plussers stijgt en deze groep
blijft langer actief bewegen. In tegenstelling tot jongeren, zijn oudere sporters echter
veel minder te vinden op sportparken en bij verenigingen: zij nemen vaker hun toevlucht
tot wandelen, fietsen en niet-accommodatie gebonden sporten.4 Dit betekent dat bij de
inrichting van de openbare ruimte gekeken moet worden op welke manier deze ‘sporten beweegvriendelijk’ gemaakt kan worden.
- Als gevolg van de politieke omwenteling om de eigen verantwoordelijkheid van burgers
te benadrukken (de ‘terugtrekkende overheid’) is het ook minder vanzelfsprekend dat
dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor alles wat met sportaccommodaties te maken
heeft. Gemeenten hebben hier niet meer de (financiële) middelen voor, waardoor vaker
een beroep op verenigingen wordt gedaan.
- De ontwikkeling van de Bloemendaler Polder en de woonwijk Weespersluis heeft
invloed op de vraag naar sport en bewegen en de daaruit voortvloeiende behoefte aan en
uitbreiding van sportaccommodatie(s). In 2010 heeft adviesbureau Accommodatie
Regisseurs een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige behoefte aan
sportvoorzieningen in Weesp en Muiden.
De rol van sport
- Omdat beleving steeds belangrijker wordt, gaan mensen niet meer alleen naar een
wedstrijd om sport te kijken, maar gaan voor een totaalbeleving (denk aan de start van
de Tour de France in Utrecht en de wandelvierdaagse in Nijmegen). Dit is ook te zien in
het aanbod van evenementen: zowel het aantal grote als kleine evenementen neemt toe.
Het belang van de sport wordt daardoor steeds vaker benaderd in relatie tot de
verwachte opbrengst voor de gemeente of regio (citymarketing). Sport, recreatie,
ontspanning en vermaak gaan
op die manier steeds meer
door elkaar lopen. Dit is ook te
zien aan de opkomst van
'funruns' zoals colorruns of
mudmasters.
- Sport en bewegen worden
steeds meer als oplossing
beschouwd
voor
de
uitdagingen in het sociaal
domein.5 De maatschappelijke
rol van sport wordt daardoor
groter en sport en bewegen
worden steeds meer gezien als
middel om de zorgkosten te Figuur 1 - Evenementen draaien niet meer alleen om sport, maar steeds
verlagen en sociale cohesie te meer om beleving
bevorderen.

http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/column-xl/item/84979/
De koppeling tussen de sportsector en de zorgsector is een gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein.
Maar de verbinding van deze sectoren wordt ook sterk gestimuleerd door de centrale overheid en als gevolg daarvan
door de lokale overheid zoals de gemeente. Een voorbeeld van een programma van de centrale overheid om sport en
bewegen te verbinden met het sociaal domein in het programma Sport in de Buurt. Zie ook:
http://www.sportindebuurt.nl/themas/sociaal-domein/
4
5
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Hoofdstuk 3 – Schets van het huidige sport- en
beweeglandschap
In dit hoofdstuk wordt het sport- en beweeglandschap in Weesp besproken. De mate waarin
Weespers voldoen aan sport- en beweegnormen wordt in kaart gebracht en door middel van een
enquête is alle sportaanbieders gevraagd naar de knelpunten die zij ervaren en hun
toekomstplannen.

3.1 Cijfers over bewegen en gezondheid in Weesp
Met betrekking tot sport en bewegen, zijn vooral de cijfers van de GGD-monitor (die een keer in
de vier jaar uitkomt) van belang. Deze cijfers worden verwerkt in een gezondheidspeiling. De
meest recente gezondheidspeiling voor volwassenen en ouderen is gehouden in 2016 en
uitgekomen in mei 2017. Deze peiling is dus heel actueel. Om trends in kaart te brengen, zijn de
nieuwste resultaten vergeleken met die van vier jaar geleden. In 2017 zijn echter meer factoren
meegenomen dan in 2012 (daarom is een vergelijking niet overal mogelijk). De monitor geeft
geen compleet beeld: er wordt bijvoorbeeld niet naar kinderen, jongeren of inwoners met een
beperking gekeken. De twee normen die in de peiling worden gehanteerd, worden hieronder
toegelicht.
Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen: Volwassenen moeten minstens een halfuur per dag
bewegen, met wat ‘matig intensieve inspanning’ wordt genoemd (Je hart gaat sneller kloppen en
je haalt iets sneller adem). Het gaat bijvoorbeeld om stevig doorlopen of fietsen, maar ook
tuinieren hoort erbij en klusjes binnenshuis zoals stofzuigen. De norm wordt gehaald als
volwassenen minstens vijf keer per week op deze manier gezond bewegen, en steeds zeker tien
minuten achter elkaar.
Fitnorm: Om aan de fitnorm te voldoen moet je drie keer per week sporten gedurende een
periode van 20 minuten. Het gaat dan om sporten zoals zwemmen, hard fietsen of hardlopen.
Iemands hartslag gaat flink omhoog en je gaat ervan zweten.
Tabel 1 - Cijfers over gezondheid en bewegen volwassenen en ouderen in procenten

Leefgewoonte
Is inactief (beweegt 0 dagen per
week voldoende)
Voldoet aan de Nederlandse Norm
voor Gezond Bewegen

2016

Volwassenen (19 t/m 64)
Weesp G&V
Ned
9,8
6,7
6,9

2016

49,5

55,1

60,2

66,4

71,8

72,1

2012

55,9

58,9

58,9

65,8

70,2

68,2

Voldoet aan de Fitnorm

2016
2012
2016
2012
2016

23,6
20,7
53,2
57,7
61,4

22,3
21,3
57,8
61,1
60,2

20,5
20,1
62,2
61,0
55,8

38,6
40,7
67,9
68,1
35,1

45,6
47,3
73,6
72,6
39,0

45,2
42,3
73,9
70,1
35,0

Voldoet aan één van beide normen
Sport ten minste één dag per week

Ouderen (65+)
Weesp G&V
10,9
8,9

Ned
9,6

Conclusies
- In vergelijking met de regio en de rest van Nederland zijn Weespers relatief vaak inactief
(bewegen 0 dagen per week).
- Het percentage volwassen Weespers dat voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond
Bewegen is relatief laag. Ten opzichte van 2012 is bovendien een daling te zien.
- Het percentage senioren dat in Weesp voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond
Bewegen is in de afgelopen vier jaar ongeveer gelijk gebleven, maar blijft relatief laag.
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Weespers scoren tegenwoordig relatief wat beter op de Fitnorm, in vergelijking met de
regio en de rest van Nederland. Dat geldt echter niet voor ouderen: zij scoren in Weesp
relatief laag op de Fitnorm.
Ook het percentage inwoners dat aan één van beide normen voldoet is relatief laag en is
in de afgelopen vier jaar gedaald.
Positief is echter dat het aantal volwassenen dat minstens één dag per week sport,
relatief hoog is. Voor ouderen ligt dat percentage rond het landelijk gemiddelde.
Kortom, over het algemeen sporten en bewegen Weespers minder dan in de rest van
Nederland.

3.2. Weesper sportaanbieders
Sportverenigingen en commerciële sportaanbieders spelen een belangrijke rol op het gebied van
sport en bewegen. Hoewel de ongeorganiseerde sport in opkomst is, vindt momenteel nog
steeds het grootste deel van sport en bewegen plaats in georganiseerd verband: bij
sportverenigingen en bijvoorbeeld sportscholen. Om te inventariseren hoe zij tegen het
sportklimaat in de gemeente Weesp aankijken en wat voor ideeën zij hebben om inwoners te
stimuleren meer te sporten en bewegen, is in de zomer van 2016 een enquête onder alle
Weesper sportaanbieders gehouden. 16 van de 29 sportaanbieders hebben de enquête
ingevuld.6 Omdat Weesp een breed scala aan sportaanbieders heeft, lopen de antwoorden
uiteen.

3.2.1 STERKTE-ZWAKTE ANALYSE SPORTAANBIEDERS

Allereerst is gevraagd welke zaken op dit moment bij sportaanbieders goed lopen en waar zij
tevreden over zijn. Drie onderwerpen springen eruit: (1) de betrokkenheid van leden, (2) de
activiteiten en evenementen die georganiseerd worden (naast de reguliere lessen of trainingen)
en de animo hiervoor en (3) de reguliere lessen, cursussen en trainingen die worden
aangeboden.
‘Er is een trouwe groep leden die al jaren lid is en zich betrokken voelt bij Viking’ –
Schaatsvereniging Viking
Daarentegen geven sportaanbieders duidelijk aan dat zij ook voor uitdagingen staan en tegen
knelpunten aan te lopen. Deze uitdagingen hebben met name te maken met (1) het vinden en
behouden van vrijwilligers, (2) teruglopende ledenaantallen en (3) zaken omtrent de
accommodatie.7
‘We hebben momenteel te weinig vrijwilligers’ - Handbalvereniging WeHave
Komende jaren streven Weesper sportaanbieders dan ook vooral naar: (1) toename van het
ledenaantal, (2) (instandhouding van) een gezonde financiële situatie en (3) meer vrijwilligers.

3.2.2 SAMENWERKING
Sportaanbieders zijn uitgebreid ondervraagd of en met wie momenteel wordt samengewerkt,

De enquête is per e-mail verstuurd naar alle Weesper sportaanbieders die bij de gemeente bekend zijn. Daarnaast is
een oproep in het Weesper Nieuws geplaatst voor sportaanbieders die de e-mail eventueel gemist hadden.
Uiteindelijk hebben 16 sportaanbieders de enquête ingevuld. In sommige gevallen is contact opgenomen om te vragen
of de enquête ingevuld kon worden. De sportaanbieders die niet gereageerd hebben, betreffen voornamelijk
sportscholen, watersportverenigingen en clubs op het gebied van darten, biljart en schaken.
7 Dit betekent dus niet dat deze ‘problemen’ bij elke sportaanbieder spelen. Het zijn echter de punten die in de reacties
op de enquête het meest genoemd zijn.
6

Weesp Wint: Sportbeleidsplan 2017 – 2020

10
welke toekomstige samenwerkingspartners zij identificeren en wat zij van de oprichting van een
sportplatform vinden.
Uit de resultaten blijkt dat driekwart van de sportaanbieders op dit moment op een of andere
manier samenwerkt met bijvoorbeeld een andere vereniging, bedrijven (voor sponsoring) of
overkoepelende bonden (zoals de KNVB). Alle verenigingen geven aan open te staan voor meer
samenwerking en sommige hebben hier ook concrete ideeën over.
‘We zouden meer willen samenwerken met andere sportverenigingen om zaken gezamenlijk te
regelen, in te kopen of om gezamenlijke activiteiten aan te bieden’ – FC Weesp
Tevens is gevraagd in hoeverre sportaanbieders samenwerken met zorgaanbieders, scholen en
bso (andere sectoren). Ongeveer de helft werkt hier soms of regelmatig mee samen. De
sportaanbieders die met bijvoorbeeld Vivium, basisscholen, fysiotherapeuten samenwerken zijn
hier overwegend positief over. Van de andere helft die momenteel niet samenwerkt met een
zorgaanbieder, school of bso geeft een aantal aan hier ook geen behoefte aan te hebben: Ze
geven aan hier geen toegevoegde waarde in te zien of dat hun doelgroep hier niet ligt. Ook wordt
genoemd dat veel sportverenigingen een klein bestuur hebben en dat initiatieven om samen te
werken met een zorgaanbieder daardoor moeilijk van de grond komen.
Het enthousiasme over de oprichting van een sportplatform is groot: alle 16 sportaanbieders die
de enquête hebben ingevuld geven aan dit een goed idee te vinden.
‘Een sportplatform is een goed idee. Verenigingen kunnen elkaar informeren en informatie en
ervaringen uitwisselen’ – manege Bleijenberg
In 2017 is met een kleine groep sportverenigingen een begin gemaakt met de opzet van een
sportplatform. Het sportplatform heeft de volgende doelen:
1. Gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten en sportevenementen
2. Uitdagingen zoals een gebrek aan vrijwilligers en sportconsumentisme gezamenlijk
aanpakken
3. Informatie- en kennisdeling met betrekking tot accommodatiezaken, mogelijke subsidies
en duurzaamheid
4. Realiseren van schaalvoordelen, zoals de gezamenlijke inkoop van stroom.
5. Gezamenlijke belangenvertegenwoordiging.
6. Aanspreekpunt voor sport- en verenigingszaken naar andere sectoren toe (gemeente,
ondernemers, zorg etc).
Ondanks dat de eerste bijeenkomsten hebben geleid tot de een succesvol evenement (de
SportFair in mei 2017) en het enthousiasme voor een sportplatform groot is, blijkt het lastig te
zijn om een goede vorm te vinden. Daarom organiseert de gemeente in 2017 en 2018 eerst een
aantal sportcafés om op die manier samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren.
Geleidelijk kan die rol overgenomen worden door de sportaanbieders zelf.

3.2.3 ROL VAN DE GEMEENTE OP HET GEBIED VAN SPORT EN BEWEGEN
Sportaanbieders zijn over het algemeen redelijk tevreden over het contact met de gemeente:
43,75 procent geeft aan tevreden te zijn, 50 procent is neutraal8 en 6,25 procent is minder
tevreden. Hieronder staat een overzicht waaruit blijkt dat veel sportaanbieders de
samenwerking met de gemeente en het frequente contact positief waarderen

Sportaanbieders die aangeven ‘neutraal’ te zijn, lichten vaak toe dat ze over het algemeen weinig contact met de
gemeente hebben en daar ook geen behoefte aan hebben.
8
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Tabel 3 - Positieve punten van sportaanbieders

Punten waar sportaanbieders tevreden over zijn
Regelmatig en prettig contact/samenwerking
Aandacht en belangstelling vanuit de gemeente
Aandacht voor faciliteiten en steeds meer verbinding en coördinatie

Aantal keer
genoemd
9
2
1

Uiteraard worden er ook minder positieve zaken benoemd. Uit de tabel blijkt dat deze
ontevredenheid te maken heeft met verschillende zaken. De meeste worden echter maar één keer
genoemd en zijn dus niet breed gedragen.
Tabel 4 - Negatieve punten van sportaanbieders

Punten waar sportaanbieders minder tevreden over zijn
Lastig om iets voor elkaar te krijgen
Onduidelijkheid over eerder gemaakte afspraken
Daadkracht wordt gemist
Vervanging van de velden wordt uitgesteld
Geen eenheid van beleid. Subsidies worden niet eenduidig verstrekt
Matige tot slechte terugkoppeling van zaken

Aantal keer
genoemd
2
1
1
1
1
1

In het kader van de veranderende rol van de overheid (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.6) is het van
belang om te onderzoeken wat sportaanbieders van de gemeente verwachten. Op deze vraag
zijn veel verschillende reacties gekomen, maar twee punten zijn door respectievelijk 8 en 7
sportaanbieders genoemd: (1) Ondersteuning en facilitering in het algemeen en (2) het
stimuleren van sport en sportactiviteiten.
‘Wij verwachten van de gemeente een proactieve opstelling en het stimuleren van ontwikkelingen
en vergroten van de veiligheid’ – Weesper Tennisclub

3.3. Overig sportaanbod
Het sportaanbod in Weesp bestaat niet alleen uit commerciële sportaanbieders en verenigingen.
Ook welzijnsorganisatie Versa en de maatschappelijke organisatie Vrouwen van Weesp
organiseren bijvoorbeeld tijdelijke en structurele sportprojecten. Hieronder worden
achtereenvolgens de activiteiten besproken van Meer Bewegen Voor Ouderen, Pro-Fit, het
bewegingsonderwijs en het Jeugdsportfonds.
Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)
In Weesp worden verschillende activiteiten voor ouderen georganiseerd: zwemmen, gymnastiek
en koersbal (Zie bijlage 1). Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) is een landelijke term voor
beweegactiviteiten die zich richten op mensen van 55 – 100 jaar en mensen met chronische
aandoeningen. De activiteiten hebben niet alleen een sportief, maar ook een sociaal aspect. Na de
les wordt gezamenlijk koffie en thee gedronken en ook daarbuiten ondernemen deelnemers
soms gezamenlijke activiteiten (bijvoorbeeld rond kerstmis). Deelnemers organiseren dit zelf en
geven aan dit een belangrijk aspect van de MBVO-activiteiten te vinden.
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Ouderen vormen een van de
doelgroepen die ook in het
verkenningstraject
voor
de
buurtsportcoach zijn geïdentificeerd
als een van de belangrijke groepen
waar sport en bewegen in Weesp
toegevoegde waarde heeft.9 De
gemeente draagt daarom financieel bij
aan de MBVO-activiteiten om de
activiteiten financieel laagdrempelig
te houden. Het zwemmen, koersbal en
de gymnastiek worden goed bezocht
en alle deelnemers zijn enthousiast.
Desondanks lijkt de bekendheid van
de MBVO-activiteiten in Weesp nog te
beperkt
te
zijn.
Uit
het
verkenningstraject buurtsportcoach
Figuur 2. Koersbal van het MBVO op de SportFair
blijkt dat weinig maatschappelijke
organisaties op de hoogte zijn van de MBVO-activiteiten. De activiteiten worden daarom de
komende jaren meer gepromoot en onder zorg- en welzijnsinstellingen wordt de bekendheid
vergroot. Uitbreiding van het aanbod is geen direct speerpunt (het huidige aanbod sluit
momenteel aan bij de vraag), maar als een initiatief zich aandient wat een aanvulling vormt op
het bestaande aanbod, staat de gemeente hiervoor open.
Pro-Fit!
Pro-Fit! is een gezondheidsprogramma voor kinderen waarin verschillende zorgverleners
samenwerken. Kinderdiëtisten, kinderoefentherapeuten, de JGZ/GGD en eventueel
kinderpsychologen werken samen om kinderen en jongeren gedurende een half jaar te
begeleiden naar een gezonde leefstijl. Het programma is gericht op kinderen met overgewicht.
Uit onderzoek blijkt dat bij de meeste kinderen overgewicht wordt veroorzaakt door verkeerde
voedingsgewoonten en te weinig lichamelijke activiteit. Een gezamenlijke aanpak gericht op
voeding, bewegen en gedrag blijkt succesvol te zijn om kinderen te helpen met de volgende
doelen:
1. Gewichtsafname
2. Beter uithoudingsvermogen, een betere
conditie, behendigheid en evenwicht
3. Een gezond en gevarieerd voedingspatroon
Het Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds is bedoeld voor kinderen die graag willen sporten,
maar waarvan de ouders de contributie of de sportuitrusting niet kunnen
betalen. Weesp draagt sinds 2013 bij aan het Jeugdsportfonds. Kinderen in
Weesp kunnen daardoor een beroep op het fonds doen voor een
maximumbedrag van € 225, - per jaar als hun ouders een inkomen hebben
van maximaal 20 % boven het minimumloon. Het aantal kinderen dat in
Weesp gebruikmaakt van deze regeling neemt jaarlijks toe.

9

In paragraaf 3.4.2. wordt het verkenningstraject voor de buurtsportcoach nader toegelicht.

Weesp Wint: Sportbeleidsplan 2017 – 2020

13
Tabel 5 - Ontwikkeling aantal deelnemers Jeugdsportfonds

Garantiebedrag Weesp10
Aantal deelnemers

2013
€ 5.000, 38

2014
€ 5.000, 66

2015
€ 25.000,-11
63

2016
€ 28.000, -12
117

Bewegingsonderwijs
Sinds 2011 subsidieert de gemeente het bewegingsonderwijs voor de groepen 3 en 4 van de
basisscholen met een bedrag van € 32.000, -. Dit wordt verdeeld onder de zes basisscholen naar
ratio van het aantal leerlingen in groep 3 en 4. Op die manier draagt de gemeente bij aan de
kosten voor de vakdocent.

3.4. De maatschappelijke betekenis van sport
Uit de trends en ontwikkelingen blijkt dat sport steeds meer verbonden wordt met andere
(beleids)terreinen zoals de zorgsector, het onderwijs en het sociaal domein. Sport wordt
beschouwd als instrument om maatschappelijke problemen te voorkomen, te verminderen of op
te lossen. De verschillende sectoren moeten daarom samengebracht worden.
Het Kenniscentrum Sport geeft verschillende voorbeelden: sport en bewegen bij kinderen draagt
bij aan de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen en heeft een grote pedagogische
waarde. Bij jeugd kan sport en bewegen onderdeel zijn van een behandelplan binnen de
jeugdhulpverlening en ingezet worden op lokale trap- en speelveldjes om overlast van
(hang)jongeren tegen te gaan. Daarnaast is sport en bewegen gezond en verlaagt het de kans op
aandoeningen, sociaal isolement en sociaal-emotionele klachten. De inzet van sport- en
beweegprogramma’s bij ouderen kan er bijvoorbeeld aan bijdragen dat ouderen veilig en
zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, waardoor intramurale zorg niet nodig
is of uitgesteld wordt. Ten slotte kunnen sport en bewegen letterlijk bewegen naar werk.
Werkzoekenden kunnen door het lidmaatschap van een sportvereniging of het doen van
vrijwilligerswerk in de sport allerlei vaardigheden aanleren. Dat helpt hen in de zoektocht naar
een baan. En natuurlijk zorgen sportverenigingen als ontmoetingsplek voor sociale binding en
participatie.

3.4.1. SPORT EN BEWEGEN IN DE BUURT
Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (2012 – 2018) wil minister Edith Schippers
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ervoor zorgen dat ‘de gezonde keuze ook een
gemakkelijke keuze wordt’. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen,
bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij
gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.
Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal
sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Een belangrijke pijler van
dit programma is de buurtsportcoach. Buurtsportcoaches hebben de specifieke opdracht het
sport- en beweegaanbod in de buurt te organiseren en een verbinding te maken tussen sport- en
beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en
onderwijs. Om de buurtsportcoaches (eerder ‘combinatiefunctionarissen’ genoemd) aan te
Dit is het bedrag dat de gemeente Weesp ter beschikking stelt. Als hier geen gebruik van wordt gemaakt, wordt dit
aan het einde van het jaar door de stichting Jeugdsportfonds aan de gemeente Weesp terugbetaald.
11 Aanvankelijk was voor 2015 € 15.000 beschikbaar gesteld. Dit bleek te weinig te zijn. Daarom is er begin 2016 €
10.000,- extra aan het Jeugdsportfonds betaald voor 2015. Een deel van de kinderen die de aanvraag hebben gedaan
in 2015, wordt daardoor echter geteld in 2016.
12 Ook voor 2016 was € 15.000,- beschikbaar gesteld. Dit bleek echter opnieuw te weinig te zijn. Daarom is er begin
2017 € 13.000,- extra aan het Jeugdsportfonds betaald voor 2016.
10
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stellen, krijgen gemeenten extra geld van het Rijk. Het percentage hangt af van het aantal
inwoners en het aantal buurtsportcoaches dat wordt aangesteld. Gemeenten betalen zelf ook
mee.

3.4.2. VERKENNINGSTRAJECT BUURTSPORTCOACH WEESP
Het programma Sport en Bewegen in de Buurt sluit nauw aan bij de behoeften en uitdagingen op
sport- en beweeggebied in Weesp. In een verkenningstraject van een aantal maanden hebben
verschillende maatschappelijke groepen meegedacht over de manier waarop de
buurtsportcoach in Weesp het beste ingezet kan worden. Anders gezegd: welke
maatschappelijke problemen spelen er in Weesp en op welke manier kunnen sport en bewegen
hier effectief op inspelen. De resultaten van het verkenningstraject zijn beschreven in het
Programmaplan buurtsportcoaches Weesp 2016 – 2020 (bijlage 2). Hieronder volgt een
samenvatting. De visie van de betrokken partners op de inzet van buurtsportcoach luidt als
volgt:
De buurtsportcoach is er voor alle inwoners uit Weesp die willen sporten, bewegen of aan
hun gezondheid willen werken. In het bijzonder richt hij zich op doelgroepen die zelf niet in
staat zijn om deel te nemen aan activiteiten. Hij organiseert structurele laagdrempelige
sport- en beweegactiviteiten en stimuleert inactieve inwoners tot een gezonde leefstijl. De
buurtsportcoach verbindt partijen die zich richten op sport, bewegen, gezondheid en
welzijn om kennis uit te wisselen, deskundigheid13 te bevorderen en vraag en aanbod op
elkaar te laten aansluiten.
Aan bovenstaande visie wordt vorm en inhoud gegeven door het inzetten van een
buurtsportcoach. Op de lange termijn worden daarmee de volgende ambities nagestreefd:
1.
In 2020 is de bewustwording onder inwoners in de gemeente Weesp over sport, bewegen
en een gezonde leefstijl toegenomen.
2.
In 2020 is er een sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en/of
overgewicht in de gemeente Weesp ontwikkeld dat aansluit bij de wensen en behoeften
van deze doelgroep.
3.
In 2020 ervaren inwoners in de gemeente Weesp een hogere kwaliteit van leven door een
betere gezondheid, meer sociale contacten en/of een gezondere leefstijl.
4.
In 2020 wordt minder overlast van hangjongeren ervaren als gevolg van de inzet van
structurele sport- en beweegactiviteiten die aansluiten bij de wensen en behoeften van
deze doelgroep.
5.
In 2020 is er in de gemeente Weesp meer samenhang en samenwerking tussen
organisaties en professionals uit de sectoren sport, bewegen, gezondheid en welzijn, zodat
ouders en kinderen uit kansarme gezinnen beter kunnen worden geadviseerd en begeleid.
Zoals uit de visie blijkt, is de buurtsportcoach in Weesp er voor alle inwoners van Weesp. In het
bijzonder richt de buurtsportcoach zich op Weespers die zelf niet in staat zijn om deel te nemen
aan activiteiten of zelfstandig aan hun vitaliteit te werken. Het gaat daarbij om de volgende
doelgroepen:
1.
Inwoners met een beperking
2.
Kansarme gezinnen
3.
Inwoners met overgewicht
4.
Overlast gevende jongeren
5.
Inactieve ouderen

Deskundigheid betreft hier de kennis over gezondheid, sport en bewegen, gezonde leefstijl, pedagogiek, didactiek,
methodiek, etc. en het toepassen van die kennis in projecten, activiteiten, lessen, trainingen, bijeenkomsten, etc.
13
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Sinds 1 maart 2017 is de buurtsportcoach in de gemeente Weesp actief op zowel coördinerend,
initiërend, adviserend als uitvoerend niveau. Verder richt de buurtsportcoach zich op het
signaleren van nieuwe initiatieven en het aanboren van financiële mogelijkheden voor
maatschappelijke partners om hun aanbod verder te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is de
Sportimpuls.14 Ook legt hij contacten met landelijke en regionale ondersteuningsorganisaties in
sport, bewegen, gezondheid en welzijn. Het laten aansluiten van vraag en aanbod is telkens het
uitgangspunt. Deels sluit dit aan bij al bestaande initiatieven en de bestaande infrastructuur in
de verschillende sectoren, maar voor een deel wordt dit verder uitgebouwd. Elk jaar in
september worden de werkzaamheden en resultaten geëvalueerd aan de hand van het
opgestelde programmaplan.

Figuur 3 - Tennissen voor ouderen

De Sportimpuls biedt sport- en beweegaanbieders de mogelijkheid om een sport- en beweegaanbod in de eigen
buurt aan te organiseren, voor mensen die nog niet of nauwelijks sporten en/of bewegen. Voorwaarden voor subsidie
zijn dat de lokale vraag leidend is en dat de activiteiten in (lokale) samenwerking tot stand komen. Er moet gebruik
worden gemaakt van projecten (‘interventies’) die elders al succesvol zijn gebleken en die geregistreerd staan in de
‘Menukaart Sportimpuls’. Na de projectperiode moet het project (financieel) zelfstandig kunnen worden voortgezet.
14
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Hoofdstuk 4 – Sportaccommodaties en de openbare ruimte
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de sportaccommodaties in Weesp - zoals gymzalen, de
sporthal, voetbalvelden, hockeyvelden, het zwembad, sportscholen - en de openbare ruimte. In
bijlage 4 is een overzicht te vinden van alle sportaccommodaties in Weesp (gemeentelijk
eigendom en niet-gemeentelijk eigendom). Om de sportaccommodaties in kaart te brengen,
wordt eerst een aantal definities toegelicht en wordt kort teruggeblikt op de afgelopen vijftien
jaar.
Sportaccommodaties: verzamelnaam voor overdekte en buitensportlocaties. Hier horen ook de
clubhuizen bij. Wanneer alleen over de velden wordt gesproken, dan wordt dit expliciet
aangegeven.
Sportpark: terrein waar meerdere sportaccommodaties geclusterd zijn.
Openbare ruimte: publieke ruimte die voor iedereen toegankelijk is

4.1. Terugblik op ontwikkelingen in de afgelopen vijftien jaar
De afgelopen twee decennia is er veel gebeurd op het gebied van sportaccommodaties in Weesp.
Dat geldt met name voor de sportaccommodaties die van de gemeente zijn. In bijlage 4 is te zien
welke dit zijn.
Sportpark Papelaan
Het sportpark aan de Papelaan werd jarenlang gebruikt door:
- De Weesper Tennisclub (WTC)
- Drie voetbalverenigingen die in 2003 opgingen in FC Weesp
- Twee handbalverenigingen die in 2004 fuseerden en verdergingen onder de naam
WeHaVe
- Korfbalvereniging Argus
- De dartafdeling van de WVGV.
Rond de eeuwwisseling bleek dat dit sportpark aan vernieuwing toe was. In 2004 ontstond
daarom het plan om een deel van het terrein – waar het veld van WeHaVe lag – te verkopen. Uit
de grondexploitatie zou onder andere de renovatie gefinancierd worden.
In 2007 werden een kunstgrasvoetbalveld en een natuurgrasveld voor FC Weesp aangelegd en
een kunstgrasveld voor Argus en één voor openbaar gebruik. In 2008 volgde een derde
kunstgrasvoetbalveld en een nieuw clubhuis voor FC Weesp15. Het clubhuis is eigendom van de
stichting Chris Blüm en alle velden zijn van de gemeente. WeHaVe verhuisde naar Sportpark
Vechtoever om plaats te maken voor woningbouw. In 2010 was de renovatie van Sportpark
Papelaan compleet met de bouw van het clubhuis van Argus (eigendom Argus) en een nieuw
clubhuis voor de dartafdeling van de WVGV. Vanwege de wereldwijde economische crisis bleek
echter in 2012 dat de grondopbrengst veel lager was dan verwacht, waardoor op de renovatie
van Sportpark Papelaan uiteindelijk een flink verlies is geleden.
Sportpark Vechtoever
Dit sportpark – gelegen net buiten de binnenstad aan de Vecht – wordt momenteel gebruikt door
drie verenigingen: de Mixed Hockeyclub Weesp (MHCW), handbalvereniging WeHaVe en
tafeltennisvereniging The Victory. Sportpark Vechtoever bestond in 2003 uit één semi-water
hockeyveld, een clubhuis van de MHCW en een overdekte tafeltennisaccommodatie. In 2005
kwam hier een zandingestrooid veld bij en in 2015 een waterveld. In 2015 verrees tevens een
Het vierde voetbalveld (veld 2) dat voor de renovatie van Sportpark Papelaan was aangelegd, kreeg in 2016 een
nieuwe toplaag.
15
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nieuw clubhuis voor de MHCW. Naast de hockeyvelden werd in 2004 een tijdelijk handbalveld
aangelegd voor handbalvereniging WeHaVe. Naast het handbalveld werd een nieuw clubhuis
gebouwd voor WeHaVe. De velden van de MHCW zijn sinds 2015 van de gemeente. Ook het
handbalveld en het clubhuis WeHaVe zijn gemeente-eigendom. Het clubhuis van de MHCW is
eigendom van de club.
De vestiging van WeHaVe op Sportpark
Vechtoever is echter tijdelijk: in 2010
werd vastgelegd dat de club in de
toekomst gevestigd zou worden in de
nieuw te bouwen sporthal in de
Bloemendalerpolder.
Naast
een
handbalveld en drie hockeyvelden
bestaat Sportpark Vechtoever momenteel
ook
uit
een
overdekte
tafeltennisaccommodatie met een kleine
kantine (eigendom vereniging). Wanneer
WeHaVe gebruikmaakt van de nieuwe
Figuur 3 - Veld 2 van de MHCW op Sportpark Vechtoever
sporthal, heeft de tafeltennisvereniging
een eerste recht om te kijken of de ze het voormalige clubhuis van WeHaVe in gebruik kan
nemen en de verbouwing kan financieren.
Ten slotte bevindt zich op sportpark Vechtoever Speeltuin Don Bosco (eigendom
speeltuinvereniging) en manege Bleijenberg (particulier).
Zwembad Victoriabad
Tot 2004 was het Victoriabad eigendom van de gemeente. In dat jaar stortte echter het dak in en
de kosten voor herbouw bleken zo hoog, dat afstoten een betere optie was. Het bedrijf ZIB
Management toonde belangstelling voor de exploitatie van het zwembad, op voorwaarde dat er
een wellnesscentrum naast gebouwd mocht worden. Dat mocht en zo kwam het Victoriabad in
particuliere handen.16 Na de herbouw van het zwembad is tussen het parkeerterrein en het
zwembad een clubhuis voor zwem- en waterpolovereniging Triton gebouwd (eigendom
vereniging).
Multifunctionele binnensportaccommodatie
Zoals in bijlage 4 te zien is, zijn er zes overdekte multifunctionele sportlocaties in Weesp. Deze
horen voor een groot deel bij scholen en worden overdag gebruikt voor het bewegingsonderwijs
en – op de gymzaal van het Casparus College na – ’s avonds en in het weekend door
verenigingen.17 De drie gymzalen en sporthal Aetsveld zijn eigendom van de gemeente. De
gymzalen van het Casparus College en het Vechtstede College zijn in handen van de scholen.
Daarnaast is er een aantal kleine locaties waar verschillende sporten beoefend worden, zoals het
pand de Eensgezindheid aan de Achtergracht (eigendom gemeente) en het OAZ-gebouw aan de
Fijnvandraatlaan (eigendom buurtvereniging).
Overig
Naast bovengenoemde accommodaties heeft de roeivereniging een clubhuis met een botenhuis
aan de Vecht (gemeentelijk eigendom). In 2016 is ook het clubhuis voor de Algemene Weesper
Hengelaarsbond (AWHB) opgeleverd. Gemeente en de AWHB hebben een huurovereenkomst
voor het gebruik van de grond en in de toekomst zal voor het clubhuis een opstalrecht worden
gevestigd. In 2016 is de WVGV eigenaar geworden van een ruimte en clubhuis op Sportpark
Papelaan. Naast Sportpark Vechtoever ligt een particuliere manege en tot voor kort had Weesp
16
17

ZIB Management en de gemeente hebben tot 2034 nog wel een subsidierelatie (hoogte is contractueel afgesproken).
Vanwege de ligging van de gymzaal in het Casparus college is deze ruimte lastig te verhuren aan ander gebruikers.
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ook een golfbaan (particuliere eigenaar). Deze is in 2016 in financiële problemen geraakt en
heeft een onzekere toekomst. Ten slotte is er in Weesp een zeer groot aantal sportscholen,
waarvan het grootste deel commercieel geëxploiteerd wordt.
Ook op het gebied van watersport heeft Weesp veel te bieden. Er zijn drie
watersportverenigingen met een eigen haven:
- Watersportvereniging Weesp – gevestigd in het Aquamarin – heeft een eigen haven en
clubgebouw.
- Watersportvereniging de Zeemeermin heeft een winterstalling waarvan het terrein
eigendom is van de gemeente en een haven en clubgebouw aan de Ossenmarkt. Voor het
gebruik van de grond op beide locaties is een huurovereenkomst met de gemeente
gesloten. Voor het clubhuis aan de Ossenmarkt is een opstalrecht gevestigd.
- Watersportvereniging de Vecht heeft een haven en clubgebouw aan de Hoogstraat. Dat
perceel is eigendom van de gemeente en hiervoor is een huurovereenkomst gesloten. In
de toekomst wordt voor de bouw van het clubhuis een opstalrecht gevestigd.
De eerste twee verenigingen – Watersportvereniging Weesp en De Zeemeermin – richten zich
voornamelijk op de haven en de ligplaatsen die hier zijn. Zij huisvesten bootjes van Weespers en
in de zomer ook bootjes van bezoekers. Watersportvereniging de Vecht organiseert heeft ook
een eigen haven voor bewoners en bezoekers. Daarnaast organiseert Watersportvereniging de
Vecht activiteiten zoals zeilkampen en zeillessen voor jeugdleden.

4.2. Stand van zaken gemeentelijke sportaccommodaties
Zoals uit bijlage 4 en de vorige paragraaf blijkt, heeft Weesp een breed scala aan
sportaccommodaties waarvan een deel eigendom van de gemeente is. Dat komt omdat de
exploitatie van deze accommodaties (zoals de gymzalen en de sporthal) vaak niet rendabel is. De
exploitatie is niet interessant voor de commerciële markt. Daarnaast kunnen verenigingen de
hoge lasten die gepaard gaan met bijvoorbeeld het onderhoud en de vervanging van voetbal- en
hockeyvelden vaak niet zelf dragen. Vanuit een maatschappelijk oogpunt beheert en exploiteert
de gemeente daarom een aantal gymzalen, sportvelden en de sporthal. Het gaat hier dus niet om
de clubhuizen. Voor de clubhuizen wordt gewerkt met opstalrechten zodat deze eigendom van
de clubs zelf zijn en zij zelf verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en het beheer en
onderhoud.
De overdekte multifunctionele sportaccommodaties en sportvelden die eigendom zijn van de
gemeente, worden beschouwd als gemeentelijk sportvastgoed en zijn een middel om sport en
bewegen in Weesp mogelijk te maken.
Voor de sportaccommodaties in Weesp geldt een aantal uitgangspunten:
- De meest populaire sporten dienen beoefend te kunnen worden. Weesp is echter een
kleine gemeente en het is niet vanzelfsprekend dat alle sporten hier beoefend kunnen
worden. Weesp heeft bijvoorbeeld geen atletiekbaan. De dichtstbijzijnde atletiekbanen
zijn in Amsterdam zuidoost (Bijlmer Sportpark) en Bussum (Tempo Atletiek Vereniging).
- De gemeente zet nadrukkelijk in op het faciliteren van breedtesport en niet op het
faciliteren van topsport. Met breedtesport worden alle sport- en beweegactiviteiten
bedoeld die een recreatief karakter hebben en als vrijetijdsbesteding worden beoefend.
- Het feit dat de gemeente een actieve rol speelt op het gebied van sportaccommodaties
met het doel om sport en beweging mogelijk en betaalbaar te houden, betekent niet dat
er geen grenzen zijn aan het faciliteren van sportverenigingen. Wanneer een vereniging
bijvoorbeeld een terugloop in leden of een toeloop in leden verwacht, dan is het in eerste
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instantie aan de vereniging om naar een oplossing te zoeken.18 Overleg en samenwerking
met andere verenigingen en organisaties wordt hierbij steeds belangrijker. De
korfbalvereniging en de handbalvereniging hebben bijvoorbeeld met elkaar afgesproken
dat het ene jaar de korfbalvereniging op woensdagavond de uren van 19.00-21.00 mag
huren en het andere jaar de handbalvereniging.19
Op basis van de renovaties en bouw van sportaccommodaties in het recente verleden en de
hierboven beschreven uitgangspunten, kan gesteld worden dat momenteel – met nog een aantal
renovaties en de bouw van de sporthal in de Weespersluis in het verschiet – de
sportaccommodaties in Weesp goed op orde zijn: er is een breed aanbod dat aansluit bij de
vraag en de staat van de accommodaties is goed. Daarmee kan gezegd worden dat een lange
periode van renovatie, nieuwbouw en verplaatsingen is afgesloten.

4.3. Wat gebeurt er komende drie jaar op sportaccommodatiegebied?
Dat de sportaccommodaties in Weesp momenteel op orde zijn, betekent niet dat er komende
jaren niets gebeurt en dat niet vooruit gekeken wordt naar de toekomst.
Toekomstige vraag naar sportaccommodaties
De toekomstige vraag naar sportaccommodaties wordt bepaald door trends op het gebied van
sport (zoals beschreven in hoofdstuk 2) en demografische ontwikkelingen. Wat betreft trends op
accommodatiegebied is een van de belangrijkste de groei van de ongeorganiseerde sport. Dit
gaat vaak gepaard met een daling in ledenaantallen bij sportverenigingen. Op basis daarvan zou
de verwachting dus zijn dat de ledenaantallen van sportverenigingen komende jaren stabiliseren
of dalen (een uitzondering daargelaten).
In Weesp wordt die trend echter tegengegaan door de ontwikkeling van de nieuwe wijk
Weespersluis in de Bloemendalerpolder. Dankzij de bouw van ongeveer 3.000 nieuwe
woningen, groeit de bevolking komende jaren gestaag.20 Dat betekent ook een groeiend aantal
sportbeoefenaars. Om te voorzien in deze vraag – en die van het bewegingsonderwijs - wordt
een nieuwe sporthal gebouwd (zie hieronder).
In 2010 is een quickscan uitgevoerd naar de sportaccommodaties in Weesp en Muiden in de
toekomst. Op bepaalde punten is deze quickscan nog steeds actueel, maar op een aantal punten
is hij ingehaald door de tijd. Wanneer de eerste fase van de bouw van de woningen in de
Weespersluis ten einde loopt (eind 2020), is het daarom aan te bevelen om deze quickscan te
actualiseren. Dan pas kan werkelijk ingeschat worden welke knelpunten ontstaan en op welke
manier deze opgelost kunnen worden.21 Daarbij kan ook aan een samenwerking met Muiden
(gemeente Gooise Meren) gedacht worden.
Toekomstige renovatie- en nieuwbouwprojecten22
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die komende jaren worden uitgevoerd

Een uitzondering zijn de multifunctionele binnensportaccommodatie die de gemeente per uur verhuurt zoals de
gymzalen en de sporthal. Wanneer binnensportverenigingen kampen met een terugloop in leden, daalt de
bezettingsgraad, wat leidt tot een groeiend exploitatietekort.
19 Om dit te bevorderen, wordt de in de komende beleidsperiode meerdere keren per jaar een avond georganiseerd
voor de sportaanbieders in de vorm van een sportcafé.
20 Er wordt uitgegaan van ongeveer 3.000 woningen met een woningbezetting van 2,9 die later daalt naar 2,2. Dus op
een zeker moment is er sprake van bijna 9.000 nieuwe inwoners, maar dit aantal zal daarna weer dalen.
21 Om te beoordelen of een buitensportvereniging onder- of overcapaciteit heeft wat betreft de accommodatie (de
accommodatie is te klein of de te groot), wordt gekeken naar de planningsnormen van de betreffende landelijke
sportbonden.
22 De projecten komen ook terug bij de actiepunten verderop in dit plan.
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Weesp Wint: Sportbeleidsplan 2017 – 2020

20








Renovatie van de toplaag van veld 3 en 4 van FC Weesp. Uit het in 2016 opgestelde
meerjareninvesteringsplan en meerjarenonderhoudsplan blijkt dat bij de velden de
toplaag vervangen moet worden. De aanbesteding vindt plaats in de tweede helft van
2017 en de uitvoering in de eerste helft van 2018.
Tegelijkertijd met de renovatie van de twee toplagen van FC Weesp wordt het openbaar
veld gesplitst in een korfbalveld (20 x 40 m) en een openbaar veld. Argus heeft
vervolgens het exclusieve gebruiksrecht voor het korfbalveld. Hier komt een
gebruiksvergoeding tegenover te staan. De reden voor deze ingreep is het feit dat ook de
toplaag van dit veld versleten is, dat het veld voor een openbaar veld eigenlijk te groot is
en dat het relatief veel onderhoud vergt. Daarnaast heeft Argus vaak overlast van andere
gebruikers. De renovatie vindt gelijktijdig plaats met de vervanging van de twee toplagen
van FC Weesp.
In 2019 begint de bouw van de nieuwe sporthal (25 x 45 x 7 m) in de Weespersluis. De
gemeente is verplicht om te zorgen voor ruimte voor het bewegingsonderwijs van de
twee nieuwe basisscholen in de Weespersluis. Op die manier kan tevens geanticipeerd
worden op de groei van sportverenigingen wanneer het inwoneraantal groeit. In 2014 is
een overeenkomst met handbalvereniging WeHaVe gesloten waarin afspraken staan
over het gebruik van de hal door WeHaVe. De bouw begint in 2019 en de sporthal kan in
2020 gebruikt worden.
In 2016 is een meerjareninvesterings- en onderhoudsplan (mip/mop) opgesteld voor de
buitensportvelden in Weesp. Het gaat dan om de vier voetbalvelden, de drie
hockeyvelden en het openbaar veld waar korfbalvereniging Argus ook gebruik van
maakt. Op basis van een kwaliteitsmeting heeft adviesbureau Kybys in kaart gebracht
welk veld wanneer vervangen moet worden. De werkelijke levensduur voor de
betreffende velden is leidend voor het moment van vervanging. Deze rapportage is
komende jaren bepalend voor het moment waarop de toplagen en constructies van de
buitensportvelden vervangen moeten worden.

Toegankelijkheid van sportaccommodaties
Sinds 1 januari 2017 moeten alle gebouwen in Nederland toegankelijk zijn voor mensen met een
beperking. Dit wordt ook door de gemeente ondersteund. Dat geldt dus ook voor
sportaccommodaties. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt het belang
van toegankelijkheid ook benadrukt. Daarom wordt in de komende beleidsperiode een integraal
periodiek plan opgesteld waarin concreet uitvoering gegeven wordt aan verschillende vormen
van toegankelijkheid. Op sportgebied wordt op de volgende manieren aandacht aan de
toegankelijkheid van sportaccommodaties besteed:
- bij de bouw van de nieuwe sporthal in de Weespersluis wordt rekening gehouden met
toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
- in het najaar van 2017 wordt een schouw gehouden waarbij ook de toegankelijkheid van
sporthal Aetsveld in kaart wordt gebracht.
- momenteel wordt onderzocht of er een app gelanceerd kan worden waarmee
organisaties zelf de toegankelijkheid van hun accommodatie kunnen contoleren.
Sportverenigingen kunnen hier dan ook gebruik van maken.

4.4. Contracten, tarieven en subsidies
Op de drie bovenstaande projecten na, wordt momenteel een periode van renovaties en
nieuwbouw op het gebied van sportaccommodaties afgesloten. Daarom is het nu – als tweede
fase - van belang om te zorgen dat contracten, tarieven en subsidies op orde zijn. Dit is onder
andere noodzakelijk vanwege de Wet Markt en Overheid, de Europese staatsteunregeling en de
exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties.
Het gaat dan concreet om de volgende zaken:
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1. Een vergelijking van de binnensporttarieven met andere gemeenten en landelijke
gemiddelden.
2. De manier waarop de huurprijs voor de buitensportvelden tot stand komt.
3. De opkomst van commerciële activiteiten in sportaccommodaties en clubhuizen (zoals
sportbso’s) waar de gemeente eigenaar van de accommodatie of de grond is.
4. Vaststelling van een subsidieregeling voor sport en bewegen
1. Tarieven binnensport
De drie gymzalen en de sporthal worden geëxploiteerd en verhuurd door de gemeente. De
tarieven stijgen jaarlijks om ze aan te passen aan de inflatie. Incidenteel stijgen de tarieven om
een andere reden.23 In vergelijking met andere gemeenten zijn de tarieven in Weesp echter laag.
Daarnaast wordt er niet consequent een ander tarief gerekend voor commerciële huurders.
Dit is aanleiding om komende jaren het tarievenbeleid onder de loep te nemen om te
onderzoeken of het in lijn is met gemiddelde tarieven in Nederland en of er geen strijdigheid is
met de Wet markt en overheid of de staatssteunregeling. Het is niet de bedoeling dat
verenigingen hierdoor in financiële problemen komen of dat de contributie sterk stijgt. Hier zal
zorgvuldig naar gekeken worden.
2. Tarieven buitensportvelden
Het in 2016 opgestelde meerjareninvesterings- en onderhoudsplan (mip/mop) geeft inzicht in
de momenten waarop komende jaren welk veld wanneer vervangen moet worden. Op basis van
een kostenoverzicht is vervolgens berekend wat de huurprijs voor de velden zou moeten zijn,
uitgaande van een kostprijsdekkende huur. In navolging van het mip/mop, wordt daarom het
tarievenstelsel voor de buitensport onderzocht en gekeken of er verbeteringen mogelijk zijn.
3. Commerciële onderhuur bij sportaccommodaties (velden en clubhuizen)
Sinds een paar jaar controleert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) steeds strenger op
naleving van de Wet Markt en Overheid en de Europese staatsteunregeling. Ook op het gebied
van sport wordt steeds nauwkeuriger gekeken of lokale overheden de markt niet beïnvloeden.
In dit kader is er voor de komende beleidsperiode een aantal speerpunten vastgesteld:
- De vraag naar sportbso’s (bso’s in clubhuizen van sportverenigingen) stijgt. Wat betreft
het stimuleren van sport en bewegen is dit een positieve ontwikkeling. Er moet echter
voorkomen worden dat sportverenigingen hun accommodatie onderverhuren tegen een
lagere prijs dan de marktprijs. Dit is in Weesp mogelijk omdat veel opstalrechten voor
clubhuizen om niet zijn gevestigd. Bij FC Weesp/stichting Chris Blüm en de MHCW wordt
daarom met een taxateur onderzocht hoe het opstalrecht gewijzigd of aangevuld zou
moeten worden.
- In de analyse van de nota maatschappelijk vastgoed wordt gesteld dat voor een aantal
sportaccommodaties het tekort (verschil tussen de lasten en de inkomsten) wordt
geaccepteerd. Om strijdigheid met de Wet Markt en Overheid te voorkomen zullen wij
onderzoeken of sport in een Dienst van Algemeen Belang (DAB) opgenomen zou moeten
worden.
- Zoals hierboven gesteld, zijn de tarieven voor binnensportaccommodaties niet in lijn met
de gemiddelde tarieven in Nederland. Dat betekent dat ook commerciële huurders een
tarief betalen dat lager is dan de kostprijs. Met de evaluatie van het tarievenstelsel wordt
hier ook naar gekeken.
4. Vaststelling van een subsidieregeling voor sport en bewegen
In 2018 vindt een herijking van alle subsidies en de manier van subsidieverlening plaats. Hier
worden ook de subsidiekaders van de verschillende beleidsterreinen – waaronder sport – bij
In 2017 zijn de tarieven met 6 procent gestegen vanwege de nieuwe regel dat de gemeente 6 procent van de
huurinkomsten aan de Belastingdienst moet afdragen. Die afdracht wordt doorberekend in de tarieven.
23
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betrokken. Op dit moment is er nog geen regeling voor sport en bewegen. Sportaanbieders
hebben hier de laatste jaren ook op geanticipeerd, waardoor er zelden subsidieaanvragen zijn
ingediend die te maken hebben met sport24. Wanneer hier een kader voor is, wordt duidelijk
wanneer een sportaanbieder een beroep op een subsidie kan doen.

4.3. Een beweegvriendelijke openbare ruimte
Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, is de openbare ruimte in toenemende mate de plaats waar inwoners
sporten en bewegen. Een kenmerk van sporten in de openbare ruimte is dat het informeel is en
vaak plaatsvindt in ongeorganiseerd verband (op bijvoorbeeld georganiseerde
bootcampgroepen na). Ook Weespers maken gebruik van de openbare ruimte om hard te lopen,
te wielrennen en te roeien. De ligging van Weesp in het Groene Hart en aan de Vecht lenen zich
hier uitstekend voor. Nergens in Weesp is het buitengebied ver weg en in de Vecht wordt in de
zomer veel gezwommen, geroeid en gevaren.
Behalve ongeorganiseerd sporten is de openbare ruimte in Weesp heel geschikt voor
breedtesportevenementen. Dankzij enthousiaste vrijwilligers vinden jaarlijks de Vechtloop
(hardloopwedstrijd) en een kwart triatlon
plaats. Beide evenementen hebben een grote
regionale aantrekkingskracht en zijn goed voor
de bekendheid van en levendigheid in Weesp.
De Vechtloop is dit jaar voor de 35e keer
georganiseerd. Hiervoor ontving de organisatie
de Vrijwilligerserkenning. Daarnaast wordt het
vaarseizoen jaarlijks geopend met een
spectaculair evenement: Vecht op de Vecht.
Over een traject van 11,5 kilometer sloeproeien
verschillende verenigingen tegen elkaar om zo
snel mogelijk de finish in de binnenstad van
Weesp te halen.

Figuur 4 - Vechtloop 2017

De openbare ruimte waar sporten en bewegen in toenemende mate plaatsvindt, bestaat
allereerst uit ruimte die ingericht is om te sporten (zoals openbare trapveldjes) en ruimte die
niet direct ingericht is om te sporten, maar waar in toenemende mate wel gesport en bewogen
wordt (zoals paden en parken om hard te lopen). Dit wordt ‘sportief medegebruik van de
openbare ruimte’ genoemd. Om het sportief medegebruik te versterken, hoeft geen sprake te
zijn van grootschalige ingrepen. Gedacht kan worden aan het toevoegen van watertappunten,
afstandsaanduidingen, gemarkeerde stretchpunten, kleurgebruik en voorrangskruisingen.
Beweegvriendelijke ruimte Weesp
Uit het speelruimteplan 2017 blijkt dat Weesp zes plekken kent die ingericht zijn als openbare
sportplek. Hier kan gevoetbald, gebasketbald, getafeltennist en geskate worden. Het
speelruimteplan richt zich specifiek op kinderen/jongeren tot 19 jaar. Geconcludeerd wordt dat
voor deze doelgroep het openbare sport aanbod goed is. Wel zijn er verbeteringen mogelijk wat
betreft spreiding (driekwart van de openbare speelgelegenheden bevindt zich in Hogewey en
Aetsveld). Daarnaast is de variatie in type sport beperkt. In de nieuwe woonwijk Weespersluis
wordt ingespeeld op de behoefte aan meer beweegvriendelijke ruimte: er komt een stadspark
dat geschikt is om te sporten en bewegen en er is ruimte vrijgemaakt voor een hardlooproute en
een stadstrand. De volleybalvereniging heeft de gemeente recentelijk gevraagd mee te denken
bij de aanleg van een beachvolleybalveld dat ook als openbaar volleybalveld gebruikt kan
worden. Momenteel worden hiervoor de mogelijkheden onderzocht.
24
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De gemeente hecht waarde aan een beweegvriendelijk openbare ruimte en versterkt deze op
verschillende manieren:
1. Wanneer inwoners of verenigingen zich bij de gemeente melden met een idee voor de
openbare ruimte, dan wordt hierbij meegedacht en mogelijk gefaciliteerd. Een
belangrijke voorwaarde is dat de voorziening (grotendeels) voor openbaar gebruik is.
2. Bij nieuwe ontwikkelingen – zoals de aanleg van de Weespersluis – wordt gekeken op
welke manier sport en bewegen hier een plaats in kunnen krijgen.
3. Nieuwe initiatieven worden onderzocht en mogelijk financieel ondersteund (zoals de
aanleg van het regionale wandelnetwerk).
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Hoofdstuk 5 – SWOT-analyse sport en bewegen in Weesp
Zoals in de inleiding is gesteld, kent Weesp een gevarieerd sportaanbod en elke vereniging heeft
in ieder geval een kleine groep zeer betrokken (bestuurs)leden. Op basis van de resultaten van
de enquête en met de trends en ontwikkelingen uit hoofdstuk 2 in gedachten, is een SWOTanalyse gemaakt van het georganiseerde sportaanbod in Weesp:
Sterk
 Weesp heeft een gevarieerd sport(accommodatie)aanbod. Bijna elke sport kan beoefend
worden.
 Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw van
sportaccommodaties.
 Elke vereniging heeft in ieder geval een kleine groep betrokken leden en verenigingen
organiseren veel activiteiten en kleine evenementen die goed bezocht worden
 Veel sportaanbieders hebben een vorm van samenwerking met een andere organisatie
 Sportverenigingen zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking met de
gemeente.
 Er zijn verschillende MBVO-activiteiten waar alle deelnemers heel tevreden over zijn.
 Er wordt in Weesp veel gebruik gemaakt van het Jeugdsportfonds. Het aantal
deelnemers stijgt elk jaar.
 Een groot deel van het bewegingsonderwijs in Weesp wordt door gediplomeerde
vakdocenten gegeven.
Zwak
 Veel sportaanbieders hebben moeite vrijwilligers aan te trekken of te behouden en een
aantal sportaanbieders heeft last van een terugloop in leden.
 Het vinden van sponsors wordt door sportaanbieders vaak als lastig ervaren en sommige
sportaanbieders kampen met (dreigende) financiële problemen.
 Er is onder sportaanbieders ontevredenheid over de (vermeende) ongelijke toekenning
van subsidies en faciliteiten.
 Structurele samenwerking en afstemming tussen verenigingen en maatschappelijke
organisaties ontbreekt.
 Het sportaanbod in Weesp – buiten de georganiseerde sportaanbieders – is versnipperd.
Een duidelijk overzicht van het gehele sportaanbod ontbreekt.
 Het zwembad is geen gemeentelijk bad, waardoor sturing (op openingstijden, prijzen en
maatschappelijk activiteiten) zeer beperkt is.
Kansen
 Sporten en bewegen is ‘in’: mensen zijn meer met hun gezondheid bezig en sporten
wordt steeds vaker gekoppeld aan identiteit.
 Alle sportaanbieders staan open voor meer samenwerking en de oprichting van een
sportplatform.
 Een aantal sportverenigingen noemt de samenwerkingsmogelijkheden met mensen die
re-integreren of sporten voor ouderen.
 Verenigingen staan open voor multifunctioneel gebruik van accommodaties.
 De MBVO-activiteiten zouden meer bekendheid moeten krijgen. De activiteiten zijn nog
relatief onbekend.
 De regionale organisatie Aangepast Sporten ’t Gooi – die mensen met een beperking naar
een sport begeleidt – is relatief onbekend.
 Als bij toekomstige projecten in de openbare ruimte (nieuwbouw, renovaties,
herinrichting) rekening wordt gehouden met sporten in de openbare ruimte, leidt dat tot
meer inwoners die sporten en bewegen.
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Wanneer er meer variatie komt in het aantal openbare sportplekken (zoals de aanleg van
een beachvolleybalveld) kan dat leiden tot een toename van het aantal inwoners dat
regelmatig beweegt.
Een duidelijker en transparanter subsidiebeleid op het gebied van sport leidt tot meer
eenduidigheid en een transparanter sportbeleid
Een onderzoek en eventuele aanpassing van het tarievenstelsel leidt tot meer
eenduidigheid en realistischere tarieven.
In de Weespersluis wordt de openbare ruimte voorzien van een hardlooproute en
stadspark waar gesport kan worden.
Er is meer aandacht voor de toegankelijkheid van sportaccommodaties waardoor
sporters met een beperking gemakkelijker kunnen sporten en bezoekers met een
beperking sneller naar sport kunnen komen kijken.

Bedreigingen
 Kansen bij verenigingen worden niet gepakt als het tekort aan vrijwilligers blijft
 De opkomst van ongeorganiseerde sport en het groeiende vrijwilligerstekort kunnen een
bedreiging vormen voor de vitaliteit van sportverenigingen.
 Wanneer prioriteiten verlegd worden en er politiek gezien minder aandacht voor sport
is, worden kansen gemist.

Figuur 5 - Promotie van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds op de Verenigingenmarkt 2017
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Hoofdstuk 6 – Visie op sport en bewegen
6.1. Visie sport en beweegbeleid Weesp
Op basis van de voorgaande analyses wordt de volgende visie geformuleerd voor het sport- en
beweegbeleid in Weesp. Die visie wordt vervolgens uitgewerkt in programmalijnen met
actiepunten. Op basis van die actiepunten wordt per jaar een uitvoeringsprogramma – jaarplan –
opgesteld.
Visie
Sport en bewegen is leuk en gezellig. Daarnaast zijn sportieve activiteiten heel belangrijk, omdat
ze leiden tot sociale interactie en cohesie en het aanleren van vaardigheden. Sport en bewegen is
gezond en bevordert de vitaliteit van inwoners en de levendigheid in - en aantrekkelijkheid van Weesp.
Alle inwoners moeten daarom in staat gesteld worden te sporten en bewegen op een manier die
bij hen past. Voor sommige groepen is bewegen extra belangrijk, terwijl het voor deze groepen
vaak juist minder vanzelfsprekend is. Een gedifferentieerd en laagdrempelig sportaanbod maakt
sport en bewegen voor alle inwoners aantrekkelijk en bereikbaar. De gemeente schept hiervoor
de voorwaarden en verbindt ‘spelers’ – verenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen en
inwoners - met elkaar om vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten.
Middels een gedifferentieerd(er) sportaanbod, meer samenwerking, een eenduidig
accommodatiebeleid en een beweegvriendelijke openbare ruimte, wordt komende jaren een
nieuwe impuls gegeven aan sport en bewegen in Weesp. Omdat met een gezonde levensstijl, een
sociaal netwerk en een bruisende stad iedereen in Weesp wint.
Beleidsuitgangspunten sportstimulering
Deze visie leidt tot een aantal beleidsuitgangspunten dat komende vier jaar centraal staat als het
om sport en bewegen gaat:
1. Sport en bewegen zijn cruciaal voor gezonde en vitale inwoners en een bruisende stad.
Iedereen moet in staat worden gesteld om te sporten en te bewegen.
2. Daarom wordt gestreefd naar een gedifferentieerd en laagdrempelig sportaanbod, zodat
iedereen kan sporten en bewegen op een manier die bij hem/haar past.
3. Sport en bewegen kunnen niet los gezien worden van sectoren als zorg en onderwijs.
Sport is - naast een leuke vrijetijdsbezigheid – een belangrijk instrument om
maatschappelijke vraagstukken op te lossen of gezondheidsproblemen te voorkomen of
te verhelpen.
4. Sportverenigingen vormen een spil in het sport- en beweeglandschap. Onderlinge
samenwerking en samenwerking met maatschappelijke organisaties en de zorgsector
kunnen het sport- en beweegaanbod versterken.
5. Weesp heeft een breed en gedifferentieerd sportaanbod, maar door versnippering is er
weinig zicht op ‘wat er al is’. Het sportaanbod wordt – meer integraal – zichtbaar
gemaakt.
6. De gemeente vervult een aanjagersrol en verbindt partijen en initiatieven met elkaar.
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7. Daarnaast schept de gemeente – waar nodig – de voorwaarden voor sport en bewegen in
Weesp. Hiertoe behoort het sportaccommodatiebeleid. Eenduidigheid en transparantie
zijn in dit kader van belang.
Beleidsuitgangspunten sportaccommodatiebeleid
8. Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Weesp is een middel om sport en
bewegen te stimuleren.
9. De vraag naar en het aanbod van sportaccommodaties dienen op elkaar aan te sluiten.
Dat betekent dat de meest populaire sporten in Weesp beoefend moeten kunnen
worden.
10. Weesp is een kleine gemeente waarvoor het niet direct vanzelfsprekend is dat alle
sporten er beoefend kunnen worden. Dat betekent ook dat er grenzen zijn aan het
faciliteren van sportverenigingen, zeker als het om accommodaties gaat.
11. De gemeente zet nadrukkelijk in op het stimuleren van breedtesport en niet van
topsport.
12. Met inachtneming van historische verschillen en de verschillende aard van sporten
worden sportaanbieders zoveel mogelijk gelijk behandeld en zijn afspraken en bijdragen
transparant.
13. Alle Weesper sportaccommodaties dienen toegankelijk te zijn voor mensen met een
beperking.
14. De openbare ruimte is in toenemende mate de plaats waar inwoners sporten en
bewegen. Daarom wordt bij nieuwe ontwikkelingen gekeken hoe sport en bewegen in de
openbare ruimte zo goed mogelijk gefaciliteerd kunnen worden.

6.2. Ambities
Deze visie en beleidsuitgangspunten leiden tot verschillende ambities die zijn samengevat in
drie programmalijnen:
1. Iedereen in beweging
2. Samenwerking leidt tot winst
3. Plaats voor sport

PROGRAMMALIJN 1: IEDEREEN IN BEWEGING
Het belang van sport en bewegen mag duidelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat iedereen
beweegt. In het bijzonder worden sport en bewegen komende jaren gestimuleerd bij vijf
groepen die om uiteenlopende redenen extra profijt hebben van (meer) sport en bewegen: (1)
inwoners met een beperking, (2) kansarme gezinnen, (3) inwoners met overgewicht, (4)
overlast veroorzakende jongeren en (5) inactieve ouderen.
Wat gaan we daarvoor doen?25
Een deel van deze ontwikkelingen – zoals de inzet van de buurtsportcoach en de organisatie van de SportFair is in
2017 al in gang gezet.
25
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1. De in 2017 aangestelde buurtsportcoach zet in samenwerking met maatschappelijke
organisaties, sportaanbieders en scholen sport- en beweegprojecten op voor de vijf
eerder gedefinieerde doelgroepen.
2. Op voorwaarde dat de rijksbijdrage voor de buurtsportcoach blijft voortbestaan, wordt
vanaf 2019 gekeken of het aantal fte buurtsportcoaches uitgebreid kan worden.26
3. Op 21 mei 2017 is voor het eerst een SportFair georganiseerd in aanvulling op de
Verenigingenmarkt tijdens het Sluis- en Bruggenfeest. Een dergelijk sportevenement
wordt jaarlijks georganiseerd.
4. De buurtsportcoach en het sportplatform stimuleren de organisatie van meer
sportactiviteiten waarbij kinderen bijvoorbeeld kennis kunnen maken met verschillende
sporten.
5. In samenwerking met de docenten en organisatoren van de MBVO-activiteiten, wordt
een promotiecampagne opgezet om de bekendheid te vergroten, met als doel het aantal
deelnemers te laten stijgen.
6. De gemeente blijft financieel bijdragen aan de vakdocent op basisscholen: op die manier
wordt de kwaliteit van het bewegingsonderwijs gewaarborgd en merken kinderen van
jongs af aan hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Daarnaast intensiveert de
buurtsportcoach het contact met de middelbare scholen en zal ook gekeken worden op
welke manier het VO-onderwijs meer betrokken kan worden bij sport en bewegen.
7. De gemeente blijft bijdragen aan het Jeugdsportfonds en heeft de criteria om hiervoor in
aanmerking te komen uitgebreid naar inwoners die niet meer verdienen dan 120% van
de geldende bijstandsnorm. ‘Geen geld’ mag voor kinderen in Weesp geen reden zijn om
niet te sporten.

PROGRAMMALIJN 2: SAMENWERKING LEIDT TOT WINST
Sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties richten zich nog vaak op hun eigen
terrein, terwijl de ideeën voor samenwerking talrijk zijn. De overtuiging dat meer ‘samen
optrekken’ kan helpen om inwoners te stimuleren om vaker fysiek actief te zijn, is er zeker. Het
komt alleen langzaam van de grond. Dat geldt ook voor de samenwerking tussen
sportaanbieders. Komende jaren wordt samenwerking op het gebied van sport en bewegen
daarom meer gestimuleerd en gefaciliteerd. Het project Pro-Fit! vormt in dat kader een mooi
voorbeeld: Pro-Fit! is een samenwerking van verschillende zorgverleners. In deze
samenwerking bundelen kinderdiëtisten, kinderoefentherapeuten en de JGZ/GGD de krachten
om kinderen en jongeren gedurende een half jaar te begeleiden naar een gezonde leefstijl.
Wat gaan we daarvoor doen?
1. Een van de belangrijkste taken van de buurtsportcoach is het verbinden van partijen. Als
een soort beweegmakelaar dient hij initiatieven en organisaties aan elkaar te koppelen
om een sport- en beweegaanbod te creëren dat nauw aansluit bij de behoeften van
inwoners en met name bij de vijf bijzondere doelgroepen.
2. Het sport- en beweegaanbod in Weesp wordt overzichtelijker weergegeven. Onderzocht
wordt of dit bijvoorbeeld in de vorm van een ‘sportboekje’ of een website kan.
3. De mogelijkheden voor een ‘sport-vvv’ worden onderzocht. Dit is een fysiek punt waar
alle informatie over sport in Weesp te vinden is.
4. Daarnaast is in 2016 een begin gemaakt met de oprichting van een sportplatform. Het
sportplatform zal komende jaren versterkt zal worden. Dit initiatief komt van een aantal
verenigingen en de gemeente. Op welke manier het platform wordt vormgegeven zal in
overleg met de verenigingen worden bepaald.
5. In de komende beleidsperiode worden met een nader te bepalen frequentie door de
gemeente, de buurtsportcoach en het sportplatform evenementen en bijeenkomsten
(bijvoorbeeld sportcafés) georganiseerd.
26

Dit punt kwam sterk naar voren bij de bijeenkomst met sportaanbieders en maatschappelijke organisaties.
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6. Er wordt een werkgroep opgericht om te kijken op welke manier het vrijwilligerstekort
bij verenigingen verbeterd of opgelost kan worden op basis van de ideeën in bijlage 5.

PROGRAMMALIJN 3: PLAATS VOOR SPORT
Geschikte en voldoende ruimte(n) is belangrijk om sport en bewegen mogelijk en aantrekkelijk
te maken. Deze ruimte betreft voor een groot deel sportaccommodaties (gymzalen, sporthallen
en –velden) maar gaat in toenemende mate ook over de openbare ruimte. De gemeente vindt het
belangrijk dat sport en bewegen gefaciliteerd worden, maar merkt ook op dat er grenzen zijn. De
rol van de gemeente bij gemeentelijke sportaccommodaties dient realistisch te blijven.
Wat gaan we daarvoor doen?
1. Het tarievenbeleid voor de binnensportaccommodaties en de buitensportvelden wordt
geëvalueerd en mogelijk aangepast. Onderzocht wordt of de tarieven in lijn zijn met
gemiddelde tarieven in Nederland, in hoeverre de tarieven leiden tot een goede
exploitatie en of er geen strijdigheid is met de Wet markt en overheid of de
staatssteunregeling.
2. Er wordt een subsidiekader voor sport en bewegen vastgesteld.
3. Er gaat onderzocht worden op welke manier commerciële onderhuur - met een functie
die past bij het beleid van de gemeente – mogelijk gemaakt kan worden.
4. Naar aanleiding van de nota maatschappelijk vastgoed wordt onderzocht of sport
opgenomen kan of moet worden in een Dienst van Algemeen Belang (DAB).
5. Wanneer de eerste fase van de Weespersluis ten einde loopt (rond 2020), wordt de
quickscan sportvoorzieningen 2010 geactualiseerd.27
6. De toegankelijkheid van sportaccommodaties wordt in kaart gebracht en
sportverenigingen krijgen handvaten om zelf de toegankelijkheid van hun
accommodaties te verbeteren.
7. Initiatieven van inwoners en verenigingen, die een toevoeging zijn voor het openbare
sportaanbod in Weesp en openbaar toegankelijk zijn worden in samenwerking met de
initiatiefnemer(s) onderzocht en mogelijk gefaciliteerd.
8. Op basis van het in 2016 opgesteld meerjareninvesteringsplan- en onderhoudsplan voor
de buitensportaccommodaties, worden de toplagen van veld 3 en veld 4 van FC Weesp
vervangen.
9. Het openbaar veld wordt gesplitst in een korfbalveld en een kleiner openbaar veld
(voorwaarde is dat met Argus een gebruiksovereenkomst wordt gesloten en afspraken
over een gebruiksvergoeding worden gemaakt).
10. In de Weespersluis wordt een nieuwe sporthal gebouwd voor het bewegingsonderwijs
en de binnensportverenigingen.

Figuur 6 - Turnvereniging WVGV op de SportFair
27

Toelichting staat op pagina 19.
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Gymnastiek
Adres
:
Tijdstip
:
Kenmerk :
Kosten
:
Adres
Tijdstip
Kenmerk
Kosten
Adres
Tijdstip
Kenmerk

OAZ gebouw, Fijnvandraatlaan 2
maandag, 12.45-13.30 uur
65+, de oefeningen zijn veelal zittend
€ 30,- per halfjaar

: Sporthal Aetsveld, Mr C. Kooimancentrum 17
: maandag, 11.00-11.45 uur
: 55+, in- en ontspanningsoefeningen met of zonder gebruik van
materialen
: € 30,- per halfjaar

Kosten

: Sporthal Aetsveld, Mr C. Kooimancentrum 17
: dinsdag, 10.30-11.15 uur
: 55+, in- en ontspanningsoefeningen met of zonder gebruik van
materialen. De oefeningen worden veelal lopend of staand
uitgevoerd.
: € 30,- per halfjaar

Info

:

Zwemmen
Adres
Tijdstip
Vertrek bus uit Weesp
Kenmerk

:
:
:
:

Kosten

:

Mevr. J. Coïni (docente MBVO), tel. 06-3654 3142

De Lunet, Naarden
vrijdag, 10.00- 11.00 uur en 11.00-12.00 uur
09.30 uur en 10.30 uur
1 uur zwemmen waarvan 30 minuten
oefeningen
entree + € 1,50 voor de bus

Info : Dhr. L. Cornelissen, tel. (0294) 411515 of 06-2088 9232
Koersbal
Adres : OAZ gebouw, Fijnvandraatlaan 2
Tijdstip : maandag, 14.00-16.00 uur
Kosten : € 30,- per halfjaar
Info

Coördinatie:

: Mevr. M. van de Koppel,
tel. (0294) 416081

Merel Diemont
Beleidsmedewerker sport en recreatie
Gemeente Weesp, tel. (0294) 491391
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Inleiding
In de periode juli 2016 tot en met september 2016 is in de gemeente Weesp een verkenning uitgevoerd
om zicht te krijgen op de ideeën van maatschappelijke partners over de implementatie van
buurtsportcoaches in de gemeente Weesp. Aansluitend zijn drie werksessies gehouden met partners om
te komen tot een programmaplan.

Totstandkoming programmaplan
Het voorliggende plan sluit aan bij de landelijke afspraken die door het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), NOC*NSF, VNO-NCW (de
grootste werkgeversorganisatie van Nederland) en MKB Nederland zijn gemaakt en vastgelegd in de
Brede Impuls Combinatiefuncties. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep
bestaande uit verschillende maatschappelijke organisaties uit de gemeente Weesp. De werkgroep is tot
stand gekomen op basis van ambtelijk advies en een uitvraag onder maatschappelijke organisaties. Op
deze wijze is een zeer betrokken werkgroep ontstaan. Een overzicht van de betrokken organisaties is
opgenomen in bijlage 1.

Tijdens drie interactieve sessies met de werkgroep zijn meerdere onderwerpen besproken. In de eerste
plaats is een visie opgesteld en zijn ambities geformuleerd die volgens de betrokken organisaties de stip
aan de horizon moeten zijn in het werk van de buurtsportcoach in Weesp. Vervolgens is een
toekomstbeeld gecreëerd op welke wijze buurtsportcoaches invulling zouden kunnen geven aan
bestaande en nieuwe activiteiten. Tot slot is gekeken op welke wijze de organisatiestructuur rond de
buurtsportcoaches vormgegeven zou moeten worden.

Leeswijzer
In dit plan wordt in hoofdstuk 1 besproken binnen welke kaders de buurtsportcoach werkzaam moet zijn.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 uiteengezet welke visie centraal staat in het werk van de
buurtsportcoach en welke ambities door de betrokken organisaties worden nagestreefd. Ook wordt
ingegaan op de doelgroepen waar de buurtsportcoach zich op zal richten. Hoofdstuk 3 geeft globaal
inzicht in het werk van de buurtsportcoach en de projecten en activiteiten die zullen worden uitgevoerd.
In hoofdstuk 4 wordt kort ingegaan op de samenwerking en organisatie rond de buurtsportcoach. Hierbij
wordt ook aandacht besteed aan werkgeverschap. Hoofdstuk 5 laat zien op welke wijze de gemeente
Weesp vorm en inhoud zal geven aan de monitoring en evaluatie. In hoofdstuk 6 wordt tot slot ingegaan
op veiligheid en verantwoordelijkheden.
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1. Lokale kaders en uitgangspunten
Het voorliggende programmaplan is het resultaat van een verkenningstraject met lokale
maatschappelijke partners. Dit was ook een belangrijke voorwaarde waaronder het programmaplan tot
stand moest komen. De gemeente Weesp wil een programma opzetten bestaande uit verschillende
projecten waarbij lokale partijen zoals sportverenigingen, sportaanbieders, onderwijs-, gezonds-, zorg- en
welzijnsinstellingen een belangrijk aandeel hebben in de totstandkoming. Anders gezegd: de invulling
van de buurtsportcoach dient gebaseerd te zijn op lokale wensen, behoeften en initiatieven.

Uitgangspunten buurtsportcoach(es) gemeente Weesp
Hieronder volgen de uitgangspunten die richtinggevend waren voor de opstelling van het programmaplan
en voor de inzet van de buurtsportcoaches in de gemeente Weesp.

1.

De buurtsportcoach wordt ingezet op de volgende aandachtsgebieden:
a)

Samenwerking


Sociaal domein en participatie:
Sport en bewegen worden ingezet ten behoeve van zorg en welzijn, voor (meer) sociale
contacten, het voorkomen van sociaal isolement, preventie en vroeg signalering.



Weesper sportplatform:
Om samenwerking en kennisuitwisseling tussen sportverenigingen en sportaanbieders
onderling en met andere sectoren te stimuleren, wordt een sportplatform opgericht.

b)

Onderwijs


Ontwikkeling:
Ieder kind ontwikkelt zijn sportieve talenten en maakt kennis met diverse sporten.



Buitenschoolse sportactiviteiten in de buurt:
Kinderen worden gestimuleerd in hun vrije tijd te sporten en te bewegen, waarbij ze op een
laagdrempelige manier hun sociale vaardigheden ontwikkelen en meer bewegen.

c)

Sportstimulering


Gezondheid:
Sport en bewegen bij jong en oud stimuleren om de gezondheid en vitaliteit van Weespers
te bevorderen



Openbare ruimte:
Bevorderen en gebruik maken van sport- en beweegfaciliteiten in de openbare ruimte om
een laagdrempelig beweegaanbod te creëren.
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2.

Lokale initiatieven vormen het vertrekpunt bij de invulling van de buurtsportcoaches

Verenigingen, sportaanbieders en onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen (lokale partijen) zijn actief
betrokken bij de totstandkoming van projecten en initiatieven.

3.

Initiatieven voor een buurtsportcoach zijn gebaseerd op samenwerking en verbinding

Met sport en bewegen wordt de verbinding gelegd tussen verschillende beleidsvelden (arbeid, zorg,
onderwijs, sociaal domein) waarbij wordt samengewerkt tussen verschillende organisaties. Het is
nadrukkelijk niet de bedoeling dat een buurtsportcoach activiteiten uitvoert waar slechts één vereniging
of organisatie profijt van heeft.

4.

Financiering

De financiering zal vastgesteld worden in de loop van het verkenningstraject. De gemeente is
voornemens het eerste jaar een groot deel van de kosten op zich te nemen. De vraag of cofinanciering
van het maatschappelijk veld een voorwaarde voor deelname is, dient nog beantwoord te worden.
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2. Visie, ambities en doelgroepen
Samen met de maatschappelijke partners uit de gemeente Weesp zijn de visie en doelstellingen met
betrekking tot de inzet van de buurtsportcoach bepaald (zie bijlage 1 voor betrokken partners).

2.1 Visie
De visie van de betrokken partners op de inzet van buurtsportcoaches luidt als volgt:

De buurtsportcoach in Weesp is er voor alle Weespers die willen sporten, bewegen of aan hun
gezondheid willen werken. In het bijzonder richt hij zich op doelgroepen die minder goed in staat zijn
om deel te nemen aan activiteiten. Hij organiseert structurele laagdrempelige sport- en
beweegactiviteiten en stimuleert inactieve inwoners tot een gezonde leefstijl. De buurtsportcoach
verbindt daarnaast partijen die zich richten op sport, bewegen, gezondheid en welzijn om kennis uit
te wisselen, deskundigheid1 te bevorderen en vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

2.2 Ambities
Aan bovenstaande visie wordt vorm en inhoud gegeven door de inzet van een buurtsportcoach. Op de
lange termijn worden daarmee de volgende ambities nagestreefd:

1.

In 2020 is de bewustwording onder inwoners in de gemeente Weesp over sport, bewegen en een
gezonde leefstijl toegenomen.

2.

In 2020 is er een sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en/of overgewicht in de
gemeente Weesp ontwikkeld dat aansluit bij de wensen en behoeften van deze doelgroep.

3.

In 2020 ervaren meer inwoners in de gemeente Weesp een hogere kwaliteit van leven door een
betere gezondheid, meer sociale contacten en/of een gezondere leefstijl.

4.

In 2020 is het percentage hangjongeren in de gemeente Weesp gestabiliseerd of afgenomen als
gevolg van de inzet van structurele sport- en beweegactiviteiten die aansluiten bij de wensen en
behoeften van deze doelgroep.

1

Deskundigheid betreft hier de kennis over gezondheid, sport en bewegen, gezonde leefstijl, pedagogiek, didactiek,

methodiek, etc. en het toepassen van die kennis in projecten, activiteiten, lessen, trainingen, bijeenkomsten, etc.
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5.

In 2020 is er in de gemeente Weesp meer samenhang en samenwerking tussen organisaties en
professionals uit de sectoren sport, bewegen, gezondheid en welzijn. Dit leidt er onder andere toe
dat ouders en kinderen uit kansarme gezinnen beter worden geadviseerd en begeleid.

Op basis van de geformuleerde ambities zijn voor de korte termijn de volgende doelstellingen
geformuleerd:

1.

In de zomer van 2017 is er een duidelijk overzicht van partijen die in de gemeente Weesp actief zijn
om inwoners te stimuleren tot meer sport en bewegen en een gezonde leefstijl.

2.

In de zomer van 2017 is geïnventariseerd en zichtbaar gemaakt welke projecten, activiteiten en
evenementen bijdragen aan het stimuleren van inwoners tot meer sport en bewegen en een
gezonde leefstijl.

Naast deze doelstellingen wordt van de buurtsportcoach verwacht dat hij/zij een jaarplan opstelt waarin
meetbare doelen zijn opgenomen.

2.3 Doelgroepen
Zoals uit de visie blijkt is de buurtsportcoach er voor alle Weespers. In het bijzonder richt de
buurtsportcoach zich op doelgroepen die zelf niet in staat zijn om deel te nemen aan activiteiten of om
uiteenlopende redenen profiteren van meer beweging. Het gaat daarbij om de volgende doelgroepen:

1.

Inwoners met een beperking

2.

Kansarme gezinnen

3.

Inwoners met overgewicht

4.

Overlast veroorzakende jongeren

5.

Inactieve ouderen
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3. De buurtsportcoach in Weesp
Tijdens de interactieve sessies is de werkgroep tot de conclusie gekomen dat in Weesp één
buurtsportcoach wordt aangesteld voor de vastgestelde 1,0 fte (in plaats van bijvoorbeeld twee
buurtsportcoaches voor o,5 fte). Hiervoor is gekozen omdat op deze wijze één aanspreekpunt voor sport
en bewegen ontstaat en de functionaris zich fulltime kan focussen op het realiseren van de gestelde
doelen. Afstemming en overleg met een tweede functionaris zou volgens de werkgroep in deze fase
teveel leiden tot vertraging, terwijl de wens is uitgesproken om actiegericht aan de slag te gaan.
Aangegeven is wel dat bijvoorbeeld vanaf het schooljaar 2017/2018 een ‘beweegteam’, bestaande uit
studenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en het CIOS, de buurtsportcoach zou kunnen
ondersteunen bij het uitvoeren van activiteiten.

De buurtsportcoach in de gemeente Weesp moet zowel op coördinerend, als op initiërend, adviserend en
uitvoerend niveau actief zijn. Verder zal de buurtsportcoach zich richten op het signaleren van nieuwe
initiatieven en het aanboren van financiële mogelijkheden voor maatschappelijke partners om hun
aanbod verder te kunnen doorontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is de Sportimpuls.2 Ook legt hij/zij
contacten met landelijke en regionale ondersteuningsorganisaties in sport, bewegen, gezondheid en
welzijn. Het bijeen brengen van vraag en aanbod is telkens het uitgangspunt. Deels zal dit aansluiten bij
reeds bestaande initiatieven en de bestaande infrastructuur in de verschillende sectoren, maar voor een
deel zal dit verder uitgebouwd moeten worden.

3.1 Bestaande activiteiten
Hieronder wordt een overzicht gegeven van bestaande activiteiten en projecten waar de buurtsportcoach
op ingezet zal worden:

2

1.

PRO-FIT (kinderen en jongeren van 2 – 18 jaar met overgewicht of obesitas)

2.

Obesitasproject (volwassenen vanaf 18 jaar)

3.

Dagbesteding/Dagbehandeling (senioren vanaf 70 jaar)

4.

Meer Bewegen voor Ouderen (senioren vanaf 65 jaar)

De Sportimpuls biedt sport- en beweegaanbieders de mogelijkheid om sport- en beweegaanbod in de eigen buurt

aan te bieden, voor mensen die nog niet of nauwelijks sporten en/of bewegen. Voorwaarden voor subsidie zijn dat de
lokale vraag leidend is en dat de activiteiten in (lokale) samenwerking tot stand komen. Er moet gebruik worden
gemaakt van projecten (‘interventies’) die elders al succesvol zijn gebleken en die geregistreerd staan in de
‘Menukaart Sportimpuls’. Na de projectperiode moet het project (financieel) zelfstandig kunnen worden voortgezet.

Pagina | 8

5.

Regionaal project aangepast sporten (alle leeftijden)

6.

Zwemmen met een beperking (alle leeftijden)

7.

Gooi in Beweging (jongeren van 12-18 jaar) – stimuleert om programma’s te ontwikkelen

8.

Wijkontmoetingscentra (senioren van 65 jaar)

9.

Jongerencentrum/Trainspotting (jongeren van 10-18 jaar)
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3.2 Overige activiteiten en evenementen
Naast bestaande projecten en initiatieven zijn er evenementen en vind- en ontmoetingsplaatsen waarbij
de buurtsportcoach kan aanhaken en activiteiten die nog ontwikkeld moeten worden. Hieronder een
overzicht:

1.

Structureel aanbod vanuit de sportverenigingen gericht op eerder genoemde doelgroepen

2.

Sportkennismakingsactiviteiten in de wijk

3.

Fiets je Fit

4.

Sportplatform

5.

Sluis- en bruggenfeest
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4. Organisatie en samenwerking
4.1 Gemeente Weesp
De gemeente Weesp faciliteert de regeling en heeft een subsidierelatie met Versa, waar de
buurtsportcoach is aangesteld en waar de buurtsportcoach zijn/haar werkplek heeft. De dagelijkse
leiding wordt verzorgd door Versa Welzijn. De gemeente voert regie en is voorzitter van een
begeleidingsgroep. Afspraken hierover tussen gemeente en deelnemende vertegenwoordigers worden
vastgelegd in een overeenkomst of convenant.

4.2 Begeleidingsgroep buurtsportcoach
De coördinatie van de uitvoering van het programmaplan wordt in handen gelegd van de
begeleidingsgroep buurtsportcoach, welke bestaat uit:


Een voorzitter vanuit de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk)



1 vertegenwoordiger vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin



2 vertegenwoordigers die de belangen behartigen van de sportverenigingen



1 vertegenwoordiger uit het primair onderwijs



1 vertegenwoordiger uit het voortgezet onderwijs



1 vertegenwoordiger vanuit welzijn



1 vertegenwoordiger vanuit gezondheid

De begeleidingsgroep bewaakt de voortgang van de inzet van buurtsportcoach. De begeleidingsgroep
komt in beginsel drie keer per jaar bijeen op een nader te bepalen locatie.

4.3 Werkgeverschap
De buurtsportcoach is in dienst bij Versa Welzijn. Versa krijgt hiervoor subsidie van de gemeente Weesp.
Versa Welzijn heeft eveneens de verantwoordelijkheid voor het materieel werkgeverschap en draagt
zorg voor een werkplek, de feitelijke dagelijkse aansturing op de werkvloer en de jaarlijkse
gesprekkencyclus. De buurtsportcoach maakt daarmee onderdeel uit van de welzijnsorganisatie.

4.4 Overeenkomst
Afspraken tussen de betrokken instellingen worden vastgelegd in een overeenkomst.
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5. Monitoring van resultaten en effecten
Met de deelname aan de Impuls heeft de gemeente Weesp zich geconformeerd aan de aanstelling van
een buurtsportcoach en de hiermee beoogde doelen. Het is daarom van belang dat er voldoende
aandacht is voor monitoring en evaluatie. Enerzijds vanwege legitimering van de inzet van publieke
middelen, maar anderzijds vooral om te leren van de ervaringen die worden opgedaan. Op basis van de
uitkomsten van een lokale monitor moet de begeleidingsgroep in Weesp kunnen besluiten om, waar
nodig en wenselijk, bepaalde projecten uit te bouwen, te stoppen of aan te passen.

5.1 Wat moet worden gemonitord?
Om gefundeerde uitspraken te doen over de resultaten van de inzet van de buurtsportcoach moet op de
volgende vier onderdelen voldoende zicht zijn:

-

Input: bijv. welke taken heeft de buurtsportcoach, welke materialen worden gebruikt, is er
activiteitenbudget?

-

Throughput: bijv. is er een projectplan, is dit uitgevoerd zoals beoogd, hoe werken organisaties
samen, hoe verloopt de communicatie?

-

Output: bijv. hoeveel knelpunten van verenigingen zijn aangepakt, hoeveel kinderen hebben aan
het sportaanbod meegedaan, was men tevreden?

-

Outcome: zijn verenigingen sterker geworden, zijn de kinderen gezonder geworden, is het aantal
kinderen dat voldoende en kwalitatief goed beweegt toegenomen?

Het is dus van belang om niet alleen na te gaan wat de effecten (outcome) zijn, want dan kunnen
nauwelijks conclusies worden getrokken. De wijze waarop activiteiten en projecten zijn georganiseerd,
de inhoud van het programma (de activiteiten), hoe erover is gecommuniceerd, het enthousiasme
waarmee sportverenigingen, scholen, deelnemers enz. eraan hebben gewerkt, de kosten voor de
deelnemers, zijn allemaal belangrijke factoren voor het al dan niet optreden van effecten. Het gaat er dus
niet alleen om te onderzoeken welke effecten het werk van de buurtsportcoaches heeft, maar vooral ook
onder welke omstandigheden deze effecten optreden. Dergelijke cruciale informatie is vooral te halen uit
de ervaringen en verhalen van de direct betrokkenen/ belanghebbenden. De monitoring van de inzet van
de buurtsportcoach is dus zowel kwantitatief als kwalitatief van aard.

In een later stadium zal concreet invulling worden gegeven aan de monitoring en evaluatie. De gemeente
zal hier het voortouw in nemen.
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6. Veiligheid en verantwoordelijkheid

Omdat de buurtsportcoach activiteiten vanuit verschillende organisaties zal organiseren en uitvoeren,
moet er aandacht zijn voor veiligheid en verantwoordelijkheid. Hiervoor is het belangrijk om een indeling
in activiteiten te maken. De volgende activiteiten kunnen worden onderscheiden.

6.1 Activiteiten die tijdens schooltijd plaatsvinden
Alle activiteiten die tijdens schooltijd worden georganiseerd vallen onder de verantwoordelijkheid van de
school. De school draagt zorg voor organisatie en toezicht. De medewerkers van de scholen (en
vrijwilligers) zijn verzekerd als zij werkzaamheden verrichten op locaties die niet van de school zijn.

6.2 Buitenschoolse activiteiten
Buitenschoolse activiteiten zijn bijvoorbeeld excursies, cursussen en dagelijks terugkerende
buitenschoolse situaties die al dan niet binnen de lestijden vallen en die wel of niet binnen de instelling
zelf plaatsvinden. Het tijdstip en de plaats van de activiteiten is bepalend voor de manier van toezicht,
het dragen van de verantwoordelijkheid, de aansprakelijkheid voor personen en materiële zaken bij
calamiteiten en de bekostiging van een en ander.

6.3 Activiteiten die vanuit één van de betrokken organisaties plaatsvinden
Alle activiteiten die vanuit één van de betrokken organisaties worden georganiseerd vallen onder de
verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie. De betreffende organisatie draagt zorg voor
organisatie en toezicht. De medewerkers van de organisatie (en vrijwilligers) zijn verzekerd als zij
werkzaamheden verrichten op locaties die niet van de organisatie zelf zijn.

6.4 Afspraken
Per activiteit/serie van activiteiten of project worden afspraken met alle betrokken partijen gemaakt. Het
gaat hierbij om onder andere afspraken over:


Feitelijk toezicht op en verantwoordelijkheid voor activiteiten (voor, tijdens en na)



Aansprakelijkheid voor personen en materiële zaken



Groepsgrootte en minimaal aantal begeleiders



Contactpersonen en gegevens over deelnemers



Vervoer en begeleiding



Voorwaarden bij de inzet van ouders
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Bekostiging



Gebouw en ruimten

Pagina | 14

Bijlage 1: Betrokken instellingen
Hieronder wordt een overzicht gegeven van instellingen, organisaties en verenigingen die direct of
indirect betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit programmaplan.

Organisatie

Naam

1.

Dievita - Dietistenpraktijk

Anika Hansen

2.

Dievita - Dietistenpraktijk

Merel van dijk

3.

Triton (zwem- en waterpoloclub) / ToerFietsClub Weesp

Ria Bosma

4.

Weesper Tennisclub

Cor Bavinck

5.

FC Weesp (voetbalvereniging)

William Recker

6.

MHC Weesp (hockeyvereniging)

André Lauterslager

7.

Yamato (sportschool)

Eric van Looijen

8.

Yamato (sportschool)

Claire Dijkman

9.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Gwen Bouwens

10.

Jeugd gezondheidszorg (JGZ)

Nickie Vialle

11.

Vivium

Barbara Jonkvorst

12.

Vivium

Ilonka Toorenburg

13.

Fysio Aetsveld

Kevin Jacobs

14.

Fysio Aetsveld

Jolien Meijer

15.

Vakdocent basisonderwijs

Marinde van den Broek

16.

Versa

Marianne Versteijnen

17.

Versa

Pietje vlot

18.

Versa

Billy Jean van der Korput

19.

Versa

Bouchnafa Kanaa

20.

Gemeente Weesp

Merel Diemont
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Bijlage 3 - Overzicht sportaccommodaties Weesp
Golfcentrum Weesp
Basisweg 2, 1383 NC Weesp - Postbus 271, 1380 AG Weesp
t.
0294-415623
e.
info@golfcentrumweesp.nl
i.
www.golfcentrumweesp.nl
Gymzalen
Gymzaal Papelaan 99
Gymzaal Brede School Kors Breijer
Gymzaal Singelscholen

12 x 21 x 5 meter
14 x 22 x 5 meter
12 x 21 x 5 meter

Hockeycomplex
1 waterveld, 1 semi-waterveld, 1 zandveld (allen verlicht)
Locatie: ‘s-Gravelandseweg 3, 1381 HH Weesp - Postbus 371, 1380 AJ Weesp
t.
0294-417101
e.
info@mhcweesp.nl
i.
www.mhcweesp.nl
Manege Bleijenberg
’s-Gravelandseweg 2a, 1381 HH Weesp
t.
0294-416005
e.
admin@manegebleijenberg.nl
i.
www.manegebleijenberg.nl
Sportscholen & Fitnesscentra
Fysio Trainingscentrum Weesp
Van Houten Industriepark 11, 1381 MZ Weesp
t.
0294-450065
e.
info@fysiotrainingweesp.nl
i.
www.fysiotrainingweesp.nl
One Fitness
Hogeweyselaan 227, 1382 JL Weesp
t.
0294-767080
e.
Weesp@onefitness.nl
i.
www.onefitness.nl
Fitness Center Weesp
Amstellandlaan 80, 1382 CH Weesp
t.
0294-411325
e.
info@fitnesscenterweesp.nl
i.
www.fitnesscenterweesp.nl
Syl’s Sport Studio
Hogeweyselaan 97, 1382 GP Weesp
t.
06-11711568

e.
i.

info@sylsportstudio.nl
https://www.sylsportstudio.nl/

Yamato Gym
Amstellandlaan 106, 1382 CH Weesp
t.
06-48167109
e.
info@yamatogym.nll
i.
www.yamatogym.nl
Sportzaal Vechtstede
Amstellandlaan 1-A, 1382 CD Weesp
t.
0294 805 250
e.
info@vsc.gsf.nl
i.
www.vsc.gsf.nl

22 x 28 x 5 meter

Sporthal Aetsveld
Mr. C. Kooimancentrum 17, 1383 ED Weesp
t.
0294-418 535
e.
hkooiker@weesp.nl

28 x 48 x 7 meter

Tafeltennisaccommodatie
Locatie: 's Gravelandseweg 3a, 1381 HH Weesp
t.
0294-413485
e.
secretaris@thevictory.nl
i.
www.thevictory.nl
Tennispark
Negen verlichte smashcourtbanen en twee mini-smashcourtbanen
Papelaan 124, 1382 RP Weesp
t.
0294-410732
e.
bavinck@planet.nl
i.
www.weespertennisclub.nl
Voetbalvelden
3 kunstgrasvelden, 1 natuurgrasveld (allen verlicht)
Sportpark Papelaan, Papelaan 153, 1382 RL Weesp
t.
0294-411 322
e.
info@fcweesp.nl
i.
www.fcweesp.nl
Jachthavens
Watersportvereniging Weesp
Jachthaven: Aquamarin 116, 1382 KN Weesp
t.
06-38397883
i.
www.watersportverenigingweesp.nl
Watersportvereniging de Vecht
Jachthaven: Hoogstraat 72, 1381 VV Weesp - Postbus 5010, 1380 GA Weesp
t.
0294-417149 (Jan Oosterbroek) 06-29340698 (Jan van Rookhuijzen)
e.
info@wsvdevecht.nl / havenmeester@wsvdevecht.nl

i.

www.wsvdevecht.nl

Watersportvereniging de Zeemeermin
Jachthaven: Ossemarkt, 1381 LX Weesp
e.
wwvdezeemeermin@gmail.com
i
www.zeemeerminweesp.nl
Zwembad Victoriabad
Basisweg 1, 1383 NC Weesp
t.
0294-430 041
e.
info@zwembadweesp.nl
i.
www.zwembadweesp.nl

Bijlage 4 - Overzicht sportaanbieders Weesp
Autosportvereniging de Vechtstreek
Waterpoort 2, 2152 NR Nieuw Vennep
t.
0252-685223
e.
secretaris@asvdevechtstreek.nl
i.
www.asvdevechtstreek.nl
Badminton Club Weesp
Klein Dijkland 58, 1383 EM Weesp
Inlichtingen: P. Backers-van Bolhuis
t.
0294-481289
e.
secretariaat@bcweesp.nl
i.
www.bcweesp.nl
Biljartclub de Wintertuinders (georganiseerd door Versa Welzijn)
Wintertuin 20, 1381 BZ Weesp
e.
info@versawelzijn.nl
i.
www.versawelzijn.nl
Biljartvereniging Rapiditas
Achtergracht 13, 1381 BK Weesp
Inlichtingen: P. Bouwhuis
t.
0294-416893 / 0294-418775
e.
secr.rapiditas@tiscali.nl
i.
https://www.facebook.com/biljartvereniging.rapiditas
Bodyshape, areobic, steps, zumba, pilates - Kracht en Vlugheid
Locatie: Irenelaan 2, Weesp
e.
y.vollbracht@hotmail.com
i.
www.k-en-v-weesp.clubs.nl
Dartvereniging - W.V.G.V. afd. Darts
Kievitshof 10, 1383 GJ Weesp
Inlichtingen: R. Kalwij
t.
06-22237330
e.
rkalwij45@hotmail.com
Dartvereniging Weesper Flyers
Papelaan 126B, 1382 RP Weesp
t.
Tel: 0294-411993
i.
www.weesperflyers.nl

Golfcentrum Weesp
Basisweg 2, 1383 NC Weesp
Postbus 271, 1380 AG Weesp
t.
0294-415623
e.
info@golfcentrumweesp.nl
i.
www.golfcentrumweesp.nl
Golfvereniging Weesp
Basisweg 2, 1383 NC Weesp
e.
info@golfverenigingweesp.nl
i.
www.golfverenigingweesp.nl
Gymnastiek & turnen W.V.G.V. afd. Gymnastiek en steps
Lijsbet Eelantsplein 16, 1382 MA Weesp
t.
0294-416674
e.
leden@wvgv.nl
i.
www.gym.wvgv.nl
Handbalvereniging WeHaVe
Locatie: ‘s-Gravelandseweg 3e, 1381 HH Weesp - Postbus 5060, 1380 GB Weesp
e.
secretaris@wehave.nl
i.
www.we-have.nl
Hengelsport - Algemene Weesper Hengelaars Bond
Postbus 5083, 1380 GB Weesp
t.
0294-412723
e.
info@awhb.nl
i.
www.awhb.nl
Hockeyvereniging - Mixed Hockey Club Weesp
Locatie: ‘s-Gravelandseweg 3, 1381 HH Weesp - Postbus 371, 1380 AJ Weesp
t.
0294-417101
e.
info@mhcweesp.nl
i.
www.mhcweesp.nl
Judoschool Van Haren
Locatie: Prinses Irenelaan 2, 1381 NA Weesp
e.
judoschoolvanharen@gmail.com
i.
www.vanharensport.nl
Karate Wado Weesp
Locatie: Papelaan 99, Weesp
t.
0294-414454
e.
wado_weesp@hotmail.com
i.
www.wadoweesp.nl
Korfbalvereniging WKV Argus
Papelaan 126, 1382 RP Weesp - Postbus 5049, 5080 GA Weesp
t.
0294-414614 / 06-47813786

e.
i.

argus.weesp@knkv.net
www.wkvargus.nl

Manege Bleijenberg
’s-Gravelandseweg 2a, 1381 HH Weesp
t.
0294-416005
e.
admin@manegebleijenberg.nl
i.
www.manegebleijenberg.nl
Paardensport - PSV Weesper VechtRuiters
Jan Campertplein 37, 1382 SV Weesp
Inlichtingen: Mw. D. Droog
t.
06-24925204
e.
d.droog4@chello.nl
i.
www.weespervechtruiters.nl
Roeivereniging Weesp
Locatie: Utrechtseweg 17, 1381 GR Weesp - Postbus 5246, 1380 GB Weesp
t.
0294-254240 / 0294-419862/ 06-51172497
e.
secretaris@rvweesp.nl
i.
www.rvweesp.nl
Schaakvereniging - Weesper Schaakclub
p/a Keulsevaartstraat 449, 1382 BX Weesp
Inlichtingen: Han Hilders
t.
0294-417827
e.
guzu13dl@kpnmail.nl
i.
www.weesperschaakclub.nl
Schaatsvereniging STG Viking
De Kleine Weer 11, 1383 BC Weesp
t.
0294-262048
e.
secretaris@stgviking.nl
i.
www.stgviking.nl
Schietvereniging Wilhelm Tell
Achtergracht 13, 1381BK Weesp
t.
06-1291 6566 (wo. t/m vr. van 20.00-22.00 uur)
e.
info@svwilhelmtell.nl
i.
www.svwilhelmtell.nl
Sloeproeivereniging De Spiering Muiden-Weesp
Locatie: Ligplaats sloepen – Ossenmarkt Weesp
t:
0622479133
e.
thbvanamsterdam@planet.nl
i.
www.despiering.com

Sportscholen & Fitnesscentra
Fysio Trainingscentrum Weesp
Van Houten Industriepark 11, 1381 MZ Weesp
t.
0294-450065
e.
info@fysiotrainingweesp.nl
i.
www.fysiotrainingweesp.nl
One Fitness
Hogeweyselaan 227, 1382 JL Weesp
t.
0294-767080
e.
Weesp@onefitness.nl
i.
www.onefitness.nl
Fitness Center Weesp
Amstellandlaan 80, 1382 CH Weesp
t.
0294-411325
e.
info@fitnesscenterweesp.nl
i.
www.fitnesscenterweesp.nl
Syl’s Sport Studio
Hogeweyselaan 97, 1382 GP Weesp
t.
06-11711568
e.
info@sylsportstudio.nl
i.
https://www.sylsportstudio.nl/
Yamato Gym
Amstellandlaan 106, 1382 CH Weesp
t.
06-48167109
e.
info@yamatogym.nl
i.
www.yamatogym.nl
Tafeltennisvereniging The Victory
Locatie: 's Gravelandseweg 3a, 1381 HH Weesp
t.
0294-413485
e.
secretaris@thevictory.nl
i.
www.thevictory.nl
Tennisvereniging - Weesper Tennisclub (WTC)
Papelaan 124, 1382 RP Weesp
t.
0294-410732
e.
bavinck@planet.nl
i.
www.weespertennisclub.nl

Trim- en Trainingsgroep Weesp
e.
info@ttweesp.nl
i.
www.ttweesp.nl

Takemusu Aikido
Achtergracht 15, 1381 BK Weesp
i.
www.takemusu-aikido.nl
Toer Fiets Club Weesp
Papelaan 126, 1382 RP Weesp
t.
06-5396 0749 / 036-5374344
e.
info@tfcweesp.nl / wimspek@gmail.com
i.
www.tfcweesp.nl
Voetbalvereniging FC Weesp
Sportpark Papelaan, Papelaan 153, 1382 RL Weesp
t.
0294-411 322
e.
info@fcweesp.nl
i.
www.fcweesp.nl
Volleybalvereniging Oberon
Sporthal Aetsveld, Mr. C. Kooimancentrum 17, 1383 ED Weesp
t.
0294-418 535
e.
info@oberonweesp.nl
i.
www.oberonweesp.nl
Watersportvereniging Weesp
Jachthaven: Aquamarin 116, 1382 KN Weesp
t.
06-38397883
i.
www.watersportverenigingweesp.nl
Watersportvereniging de Vecht
Jachthaven: Hoogstraat 72, 1381 VV Weesp - Postbus 5010, 1380 GA Weesp
t.
0294-417149 (Jan Oosterbroek) 06-29340698 (Jan van Rookhuijzen)
e.
info@wsvdevecht.nl / havenmeester@wsvdevecht.nl
i.
www.wsvdevecht.nl
Watersportvereniging de Zeemeermin
Jachthaven: Ossemarkt, 1381 LX Weesp
e.
wwvdezeemeermin@gmail.com
i
www.zeemeerminweesp.nl
Zwem & Poloclub Triton
e.
info@triton-weesp.nl / bosma.ruiter@planet.nl
i.
www.triton-weesp.nl

Bijlage 5 – Uitkomst participatieavond 12 oktober 2017
Aanwezigen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Anika Hansen
Linda Verlaan
Joke Pikaar
Karel van Gemert
Ria Bosma
Oscar Phielix
Ingmar Kolbrink
Peter de Keijzer
Peter Tijnagel
Leo Timmermans
Albert van Elst
Karel de Bruin
André Lauterslager
Paul Hulsman
Henny Ottenhof
Renate Hulsman
Astrid Heijstee
Merel Diemont

Dievita
M oefenpraktijk
Golfvereniging
Tafeltennisvereniging
Triton/TFC Weesp
FC Weesp
Versa
Stichting Chris Blüm
Stichting Chris Blüm
Stichting Vechtloop
Belangstellende inwoner
Belangstellende inwoner
MHCW
MHCW
Oefentherapie Weesp - Big Move
Gemeente Weesp – Sociaal domein
Gemeente Weesp – Wethouder sport
Gemeente Weesp - Sport

De avond werd begeleid door Etienne Verhoeff en Kyra van Leeuwen van Start2Create
Samenvatting aanbevelingen (in volgorde van belangrijkheid)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meer aandacht voor vrijwilligers
Er is een laagdrempelig sportaanbod voor verschillende doelgroepen
Er is draagvlak voor de versterking van sport vanuit de politiek, burgers en organisaties
Meer buurtsportcoaches
Meer subsidiemogelijkheden
Meer mensen kunnen op hun eigen niveau sporten
Er wordt gezorgd voor optimale accommodaties
Successen moeten gedeeld worden

De volgende punten zijn de uitkomsten van de besprekingen in kleine groepen en de
daaropvolgende plenaire bespreking
Wanneer is dit beleidsplan een succes? (mag absurd zijn)
-

Als 50 % van de vijf genoemde doelgroepen is gaan sporten
Als alle inwoners minstens 1 uur per dag bewegen
Als er in 2020 meer (bijvoorbeeld vijf) buurtsportcoaches zijn
Als successen meer gedeeld worden

-

Niemand ervaart een beperking om in Weesp te sporten. Het gaat dan om beperkingen in
financiële, ruimtelijke, lichamelijke en informatieve zin
Er is een laagdrempelig sportaanbod voor alle groepen
Het sportaanbod in Weesp is goed in beeld
Er zijn meer subsidiemogelijkheden
In 2020 is er een overschot aan vrijwilligers
Er zijn geen controles vanuit de gemeente meer (alcohol, brandveiligheid etc).
Er is meer vertrouwen in andere verenigingen en in gemeente
Er zijn optimale accommodaties
Er is meer samenwerking tussen verenigingen

Wat kan ertoe leiden dat dit beleidsplan geen succes wordt?
-

Wanneer Weesp fuseert en er weer een nieuw beleidsplan moet komen
Als er een andere wethouder komt die sport minder belangrijk vindt
Als er opeens veel minder geld is
Als er te weinig vrijwilligers zijn
Als er geen draagvlak is (onder burgers, politiek en andere organisaties)
Als er te weinig wordt samengewerkt
Als er tussen de stakeholders niet voldoende gecommuniceerd wordt
Als er geen faciliteiten voor sport (meer) zijn, zoals accommodaties. Of deze zijn te duur
Als er geen positieve energie is
Als de beoogde doelgroepen niet worden bereikt
Vraag en aanbod op het gebied van sport komen niet overeen
Als andere prioriteiten worden gesteld dan sport

Wat zou sport in Weesp – en vooral onderlinge samenwerking tussen sport- en andere
organisaties - verder helpen? (zo absurd mogelijk)
-

Wedstrijden en toernooien organiseren
Alle clubs laten fuseren
Zorgen voor meer sponsoring
Goede ervaringen uitwisselen
Vrijwilligers bij een sportvereniging worden vrijgesteld van werk
Er is een digitaal kennisplatform
Meer publiciteit voor sport
Mensen moeten verplicht vrijwilligerswerk bij een vereniging doen
Iedereen in Weesp moet verplicht aan de triatlon meedoen
Nieuwe inwoners moeten een verplichte inburgering voor sport doen
Gemeente betaalt vrijwilligers (of bijvoorbeeld uitjes)
Alle sportaccommodaties worden vrij opengesteld voor kinderen en ouderen
Er wordt een zeskamp georganiseerd waar meerdere sportverenigingen aan deelnemen
Inwoners met een gezond bmi hoeven geen belasting te betalen
Kwetsbare groepen worden ingezet als vrijwilliger bij sportverenigingen

Op basis van absurde ideeën wordt één concreet idee uitgewerkt
-

-

Combistage: meerdere clubs maken gebruik van één stagiaire die wisselt tussen clubs.
Twee keer per jaar worden bevindingen (best practices) gepresenteerd. Mogelijke
opleidingen: sportmanagement, sport en bewegen, communicatie. 1
Er is een sport-vvv (bijvoorbeeld bij de gemeente of in een centraal pand) waar alle
kennis en informatie over sport te vinden is. Daarnaast zouden alle verenigingen een
informatiepunt moeten hebben met info over andere sporten.

Feedback op sportbeleidsplan die per mail is gestuurd
1. Scholen kunnen een dag per jaar kosteloos (of door de gemeente betaald) gebruikmaken
van de buitensportaccommodaties van verenigingen (bijvoorbeeld voor een sportdag of
voor de Koningsspelen). Hier vragen verenigingen nu geld voor, wat voor scholen een
drempel is.
2. In navolging van de cijfers over volwassenen, zou het goed zijn om ook naar de cijfers
voor kinderen te kijken.
3. Voor statushouders en andere mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen is
het lastig om de informatie van sportclubs te begrijpen.

1

Dit punt werd door meerdere groepen genoemd

