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Sportnota Urk

Voorwoord
Sport is belangrijk voor de gemeente Urk. Sport is leuk, goed voor de gezondheid, brengt
je in contact met nieuwe mensen en geeft een gevoel van trots. De gemeente Urk vindt
sport een mooi middel om een aantal maatschappelijke problemen aan te pakken. Denk
hierbij aan de groeiende eenzaamheid onder mensen, het oplopende aantal inwoners
met overgewicht en het sterk afnemen van de dagelijkse beweging van kinderen en
volwassenen.

Nieuwe Sportnota
De gemeente Urk stelt zich faciliterend op voor de sport op Urk. Er moeten voldoende
plekken zijn waar mensen goed en veilig kunnen sporten en bewegen. De organisaties
die sport aanbieden moeten vitaal en financieel gezond zijn. De gemeente Urk zet zich
hier graag voor in en stelt daarom deze nieuwe Sportnota vast voor de komende 4 jaar.
Er is gekozen voor een Sportnota waarin kort en krachtig wordt omschreven:
• hoe we er op sportief vlak voorstaan op Urk;
• wat de plannen voor de nabije toekomst zijn;
• wat hierbij van de gemeente mag worden verwacht.

Sportboulevard
Een belangrijke ambitie is het realiseren van de ‘Sportboulevard Noorderzand’. De
gemeente Urk wil in het gebied rond het zwembad meer ruimte maken voor sport en
bewegen. Niet alleen in de sportgebouwen die daar staan, maar ook in het park achter
het zwembad. We willen graag dat dit een gebied wordt waar heel Urk zich welkom voelt
om samen te sporten en bewegen en waar kinderen lekker buiten kunnen spelen. Voor
de Sportboulevard is al een visie opgesteld en de komende periode gaat de gemeente
zich inzetten om tot uitvoering te komen. Met de plaatsing van beweegtoestellen in het
park en de verbeterde verlichting zijn al mooie eerste stappen gezet.

Koppeling sociaal domein
De gemeente Urk ziet kansen voor de sport binnen het sociaal domein. In de beleidsnota
van het sociaal domein ‘Zorg voor elkaar’ (2015-2018) worden vier maatschappelijke
effecten bepaald waarbij sport en bewegen van betekenis kunnen zijn.
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De thema’s waarop de gemeente Urk zich in de toekomst gaat richten, zijn nauw verbonden
aan de maatschappelijke doelstellingen van het sociaal domein: Iedereen doet mee, Wij
helpen elkaar, Jeugd op Urk, onze kracht en Goed geregeld. In de Sportnota komt naar voren
dat de gemeente Urk zich richt op een leven lang sporten en bewegen, waarbij iedereen mee
kan doen bij een sportvereniging of op eigen initiatief. Degenen voor wie het niet
vanzelfsprekend is om te sporten (mensen met een beperking/chronische aandoening,
senioren) en voor wie het een grote waarde kan zijn (jeugd en jongeren) krijgen een steuntje
in de rug.

IJslands preventiemodeI
De gemeente Urk gaat daarnaast de komende jaren met het IJslands preventiemodel aan de
slag. Dit model geeft jongeren een zinvolle dagbesteding en sport past perfect in dit plaatje
om ze gezond en actief te houden. Hopelijk gaan nog meer Urker jongeren sporten en
bewegen. En daar moet onze gemeente op voorbereid zijn.

Partners
De gemeente Urk heeft in dit alles een bescheiden rol. Het meeste werk wordt verzet door
de sportverenigingen, buurtsportcoaches, andere sportaanbieders, sportevenementen, etc.
Al hun activiteiten worden mogelijk gemaakt door een enorme groep vrijwilligers. De
gemeente Urk wil hen graag bedanken voor hun tijd en inzet. Middels deze Sportnota hopen
we al deze vrijwilligers nog beter te kunnen ondersteunen in het werk dat ze verzetten.

Freek Brouwer
Wethouder Sport
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Hoe staat Urk ervoor op sportgebied
In dit hoofdstuk blikken we terug op de afgelopen zes jaar, als vertrekpunt voor de
sportieve ambities voor de komende jaren. Met als hoofdlijn: wat gaat op Urk goed op
het gebied van sport en bewegen? En waar liggen nog kansen en verbeterpunten?

Urker beweeggedrag
In 2012 bewoog 58,8% van de Urkers voldoende. In 2016 is dit 57,7%. Vergeleken met
Nederland is dit onder het gemiddelde (2012: 60,8% en 2016: 62,7%). De beweegnorm,
of Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), houdt voor volwassenen in dat ten
minste vijf dagen per week minimaal 30 minuten per dag matig intensief wordt
bewogen. Het overgewicht onder de jeugd en volwassenen op Urk zit net boven het
landelijk gemiddelde, en valt lager uit dan het Flevolandse gemiddelde. Alleen senioren
op Urk hebben fors meer overgewicht en bewegen gemiddeld veel minder dan landelijk.
Overgewicht Urk, Flevoland en Nederland

Beweegnorm Urk, Flevoland en Nederland
Bron: NOC*NSF - KISS rapportage
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De sportverenigingen op Urk
De gemeente Urk telt 40 sportverenigingen. Uit de Monitor Sportaanbieders Urk 2018
blijkt dat in 2018 5.397 Urkers lid zijn van een sportvereniging. Dit komt overeen met
26,3% van de bevolking, waar dit in 2015 nog 19,2% van de bevolking was.
Op de volgende pagina zijn grafieken opgenomen met lidmaatschapscijfers van het
NOC*NSF. Deze cijfers zijn vertekend omdat lang niet alle Urker verenigingen en sporters
zijn aangesloten bij een sportbond. Daarom zijn de lidmaatschapscijfers op Urk lager dan
landelijk. Vrouwen sporten opvallend minder vaak bij een sportvereniging dan mannen.
Ten slotte valt op dat vrijwel alle verenigingen de afgelopen jaren zijn gegroeid, in
tegenstelling tot de landelijke trend.
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Mit Eenkanger
Sport is op Urk echt een gemeenschapsgoed. Allereerst natuurlijk door alle vrijwilligers
die zich inzetten om de sport aan te kunnen bieden, maar ook het Urker bedrijfsleven
laat zich vaak van zijn sportiefste kant zien. Enkele verenigingen hebben een florerende
businessclub en aan sponsors op Urk is (in tegenstelling tot de rest van Nederland) geen
tekort. Urk heeft meerdere sportverenigingen die op het hoogste niveau spelen en
presteren. Vaak met exclusief of voornamelijk Urker sporters. Daarnaast ziet men
steeds meer hardlopers en fietsers in het dorp. Ook het aantal sportevenementen is de
laatste jaren flink gegroeid. De volgende evenementen lijken al lange tijd bij Urk te
horen, maar worden pas een paar jaar georganiseerd: de Suydersee Triathlon, Roendjen
van ut Haventjen, de Obstacle Challenge Urk en sinds 2018 is de 12 dorpenloop de 13
dorpenloop geworden. Scholen besteden ook aandacht en sporten en bewegen. Deze
gezamenlijke inzet werpt zijn vruchten af. Dit samen maakt dat Urk een echt sportdorp
is.

De Urker sportvoorzieningen
In de basis staat het sportvoorzieningenaanbod op Urk er goed voor met voldoende
sporthallen, een zwembad, eigen sportpark De Vormt en laagdrempelige
sportvoorzieningen in de buitenruimte. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in:
• Vernieuwbouw Zwembad ‘t Bun
• Kunstgrasveld op Sportpark De Vormt en bouw kleedkamers
• Outdoorsporttoestellen bij de Sportboulevard
• Terug in eigendom en renovatie van Sporthal De Noord en De Nagel
• Vernieuwing van de wandel- en fietsroutes
• Inzet van buurtsportcoaches voor sportstimulering en ontwikkeling van
sportaanbod, afgestemd op de behoefte en wensen van de Urker inwoners.
• Ondersteuning en stimulering van nieuwe sportevenementen als de Suydersee
Triathlon, Roendjen van ut Haventjen, Obstacle Run, sport- en beweegdag voor
mensen met een beperking.

Bron: NOC*NSF - KISS rapportage
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Terugblik sportnota 2012-2019

Sportstimulering

Doelstelling 2: Ondersteunen en stimuleren sportverenigingen
De gemeente Urk heeft aangegeven dat het belangrijk is om de sportverenigingen
In de sportnota 2012-2019 waren de onderstaande doelstellingen opgenomen. Bij elke
ondersteuning aan te bieden. De vele vrijwilligers moeten voorzien worden van de nodige
doelstelling is aangegeven of deze wel, niet of deels behaald is. Daarnaast zijn er een aantal
kennis en instrumenten om hun taak goed te kunnen verrichten.
extra zaken gerealiseerd, die destijds niet als doestelling waren vastgesteld.
√ Onderzoek invulling verenigingsondersteuning in combinatie met buurtsportcoaches
√ Verbeteren interne organisaties sportverenigingen en benutten kansen
Doelstelling niet behaald √ Scholing vrijwilligers sportverenigingen en verhogen kwaliteit technisch kader
Doelstelling behaald
Doelstelling gedeeltelijk behaald
√ Informeren over en benutten van (landelijke) subsidiemogelijkheden en fondsen

√

O

x

Sportinfrastructuur

Doelstelling 1: Versterking en ontwikkeling van de sportieve infrastructuur
Voor het versterken van de sport op Urk heeft de gemeente haar uitvoeringsprogramma
gericht op het behoud van en met de wens om de sportinfrastructuur uit te breiden.
Binnensport
√ Uitbreiding en vernieuwing zwembad ‘t Bun
√ Onderzoek haalbaarheid nieuwe sportaccommodatie
√ Bevorderen multifunctioneel accommodatiegebruik
Overige ontwikkeling binnensport: gymzalen De Noord en De Nagel zijn in beheer en
eigendom overgegaan van Stichting Sportaccommodaties Urk (SSU) naar de gemeente.
Buitensport
√ Aanschaf kunstgrasvelden
√ Onderzoek privatiseringsmogelijkheden voetbalvelden
X Aanschaf Bossaball speelveld
Toerisme, recreatie en speelruimte
√ Onderzoek mogelijkheden ‘Sportboulevard’ Noorderzand
√ Kwalitatief hoogwaardige routes en routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen
X Kitesurfen
√ Aandacht voor speelruimten bij de (her)inrichting openbare ruimten, en behoud en
eventueel uitbreiden speelvoorzieningen
Extra: realisatie sporttoestellen en verlichting op de Sportboulevard
Speelruimte
√ Aandacht voor speelruimten bij de (her)inrichting openbare ruimten, en behoud en
eventueel uitbreiden speelvoorzieningen
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Doelstelling 3: Samenwerking tussen diverse verenigingen, instellingen en bedrijfsleven
Er zijn veel sport- en beweegactiviteiten op Urk. De wens was om deze in kaart te brengen en
meer te stroomlijnen als basis voor samenwerking.
O Onderzoek website met informatie over sportverenigingen
√ Intensivering samenwerking tussen sportverenigingen
√ Samenwerking tussen scholen, welzijnsinstellingen en sportverenigingen bevorderen en
kennismakingsprogramma sport opstellen voor basisschoolleerlingen
Extra: Toename van het aantal sportevenementen
Doelstelling 4: Stimuleren sportdeelname voor diverse doelgroepen
Er zijn een aantal doelgroepen omschreven waarvoor het belangrijk is deze te stimuleren om te
gaan sporten en bewegen.
Jeugd en jongeren
O Lidmaatschap jongeren op landelijk niveau
√ Stimuleren van laagdrempelig lidmaatschap vereniging
√ Stimuleren sporten en bewegen op school
√ Continueren sport-, spel- en beweegweek en sportclinics
Senioren en mensen met een beperking
√ Productontwikkeling, aandacht voor gehandicaptensport en vergroten sportmogelijkheden
Extra: realisatie van een beweegtuin bij de Talma
Percentage behaalde doelstellingen
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Sportnota 2019-2022

Missie
In de gemeente Urk:
•

Heeft iedereen een leven lang vrije keuze in verschillende sport en/of
beweegactiviteiten.

•

Is een breed scala aan voorzieningen aanwezig, aansluitend bij de wensen en
behoeften van inwoners.

•

Is een aantrekkelijke omgeving aanwezig, zodat zowel de inwoner als toerist
uitgedaagd wordt om te gaan sporten en bewegen.

Bij het opstellen van de Sportnota is een interactief proces doorlopen. Diverse
bestaande rapporten en beleidsnota’s gaven aanknopingspunten. De evaluatie van de
Sportnota 2012-2019 dient als basis. Ook landelijke en lokale trends en ontwikkelingen
zijn meegenomen. Het fundament voor de nieuwe nota is echter gelegd tijdens
verschillende bijeenkomsten: een inspraakmoment voor gemeenteraadsleden, een
ambtelijk overleg met het sociaal domein en een bijeenkomst met sportaanbieders.
Daarnaast konden verenigingen input leveren via de sportaanbiedersmonitor. Deze is in
navolging van metingen uit 2012 en 2015 uitgevoerd, waardoor een mooi beeld over de
ontwikkeling van de sport op Urk is ontstaan. De uitwerking van de
sportaanbiedersmonitor is opgenomen in de bijlage. Er is gebruik gemaakt van diverse
bronnen, die voor de leesbaarheid enkel in de literatuurlijst zijn opgenomen.

•

Is sport en bewegen een instrument om gezondheid te bevorderen, het leven in de
wijken te verbeteren en participatie te stimuleren.

De visie op sport en bewegen is ambitieus, actueel maar tegelijkertijd ook gericht op
behoud van wat heeft gewerkt de afgelopen jaren. De afgelopen jaren is een goed
fundament gelegd. Hier bouwen we met deze sportvisie op verder, waarbij wordt
ingespeeld op de nieuwe trends en ontwikkelingen.

Aanpak beleidsnota

Het sportprofiel van de gemeente Urk in 2022 laat zich het beste omschrijven als:
•

Voorzien van goede sportaccommodaties en aantrekkelijke, beweegvriendelijke
openbare ruimtes.

•

Met gevarieerd en uniek sportaanbod.

•

Stimuleert inwoners tot vrijwilligerswerk en ondersteunt hen hierbij.

•

Goede samenhang en samenwerking tussen de diverse sportverenigingen, het
onderwijs, de bedrijven en gemeente.

De Sportnota is geschreven onder leiding van Sportservice Flevoland en in nauwe
samenwerking met de diverse beleidsterreinen vanuit de gemeente Urk.

•

Buurtsportcoaches vervullen voor de Urker inwoners een herkenbare en belangrijke
rol als coach op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.

Visie

Thema’s en doelstellingen
De beleidsdoelstellingen van de sportvisie 2019-2022 zijn ingedeeld in drie thema’s:

“Sport is meer dan alleen sport. Sport is voor iedereen. Iedereen moet zijn of haar leven
lang kunnen sporten en/of bewegen, in zijn of haar eigen omgeving en binnen zijn of
haar eigen capaciteiten. De gemeente Urk biedt alle inwoners de mogelijkheid het eigen
sporttalent te ontwikkelen en de leefstijl en leefbaarheid van de gemeenschap te
bevorderen. Sport en bewegen wordt ingezet als middel om maatschappelijke effecten
te kunnen bereiken. Sport kan een belangrijke rol spelen bij een gezonde levensstijl,
participatie, recreatie en het kunnen functioneren in teamverband.”
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1. Op Urk sport en beweegt iedereen
2. Urk beschikt over een veilige en toegankelijke sportinfrastructuur
3. Urk heeft sterke en vitale sportaanbieders
Elk thema wordt uitgewerkt met landelijke en regionale trends en ontwikkelingen, de
situatie op Urk en tot slot de doelstellingen en speerpunten.
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1. Op Urk sport en beweegt iedereen
Iedereen moet op zijn of haar manier kunnen meedoen aan sport- en
beweegactiviteiten. De gemeente stelt zich ten doel de mogelijkheden voor sporten en
bewegen voor inactieve doelgroepen te ondersteunen. Er wordt samengewerkt met
sportaanbieders, onderwijs en buurtsportcoaches om de doelstellingen te behalen.

Trends en ontwikkelingen
•
•
•
•

•
•

De gemeente Urk heeft 20.616 inwoners en dit aantal loopt op. Urk heeft met 32,2%
het hoogste percentage jongeren tot 14 jaar en met 8% het laagste percentage 65plussers vergleken met de rest van Nederland.
Op Urk sport en beweegt men minder dan het landelijk gemiddelde. Twee derde van
de Nederlanders beweegt voldoende volgens de combinorm (65%) en in de
gemeente Urk is dit 58% en de beweegnorm 59% (Nederland: 63%).
Het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging is lager dan het landelijk
gemiddelde, namelijk 20% terwijl het Nederlands gemiddelde 33% is.
De gemeente Urk heeft met meer overgewicht te maken dan het landelijk
gemiddelde. In de gemeente Urk heeft 15% van de jeugd overgewicht, terwijl het
landelijk gemiddelde 13% is. Van de volwassenen heeft 33% overgewicht en 12%
ernstig overgewicht. Van de senioren heeft 45% last van overgewicht en maar liefst
29% heeft zeer ernstig overgewicht.
De buurtsportcoaches zijn in 2012 gestart in de gemeente Urk. Er zijn 5,9 fte
buurtsportcoaches actief, waaronder bij Caritas, ’t Bun, CGVU, Fytac, in het
onderwijs en in de cultuursector.
Landelijk is er meer aandacht voor sporthulpmiddelen. Het Ministerie van VWS
maakt alle gemeenten erop attent om de mogelijkheden rondom sporthulpmiddelen
uit te breiden vanuit de WMO.

Doelstellingen
1: Stimuleren sportdeelname onder diverse doelgroepen
Senioren
8% van de Urker bevolking is boven de 65 jaar. Dit is een doelgroep die veelal inactief is
en een hoog percentage overgewicht heeft.
• Stimuleren en versterken van aanbod onder kwetsbare doelgroepen als ouderen,
mensen met een beperking en/of chronisch zieken.
• Vergroten en stimuleren sportaanbod voor senioren.
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Jeugd
Urk heeft veel jonge inwoners waarvan 32% onder de 14 jaar is. Het is belangrijk om hen
op jonge leeftijd bij sport te betrekken. In 2016 voldeed 11% van de Urker jeugd aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen. In Flevoland was dit 16%. De doelstelling voor
jeugd is dat in 2022 15% van de jongeren voldoet aan deze norm.
• Continueren sport-, spel- en beweegweek.
• Stimuleren sport en bewegen op scholen met oog voor de inactieve jeugd.
• Buurtsportcoaches hebben een grote sociale rol in de wijk en stimuleren een
omgeving waarin jongeren en doelgroepen de mogelijkheid krijgen om zich in te
zetten als begeleider (LSR-cursus), zodat deze de buurtsportcoach kunnen
ondersteunen bij het uitvoeren van activiteiten en evenementen.
• Buurtsportcoaches meten de beweegvaardigheid middels de MQ schooltest.
Mensen met een beperking en chronisch zieken
In de gemeente Urk ligt het aantal mensen met een beperking hoger dan het landelijk
gemiddelde. Bij personen onder de 17 jaar is dit 3,9% (2,7% landelijk) en personen ouder
dan 19 jaar 12% (t.o.v. 10% landelijk).
• Vergroten en stimuleren sportaanbod voor mensen met een beperking.
• Sportverenigingen worden gestimuleerd tot het opzetten en integreren van aanbod
waar sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep (senioren, mensen met een
beperking/chronische aandoening) worden aangeboden. Sportverenigingen die zich
voor deze groepen openstellen en een sportaanbod verzorgen, worden ondersteund
en kunnen hiervoor incidenteel gebruik maken van een stimuleringssubsidie vanuit
de gemeente. De stimuleringsregeling heeft een beperkt budget en moet actief voor
de inactieve doelgroep worden ingezet.
• De gemeente Urk zet zich in om sport toegankelijk te maken voor mensen met een
beperking. De basismaterialen voor aangepast sporten, zoals een sportrolstoel,
komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit de WMO. Bij specialistische
materialen zoals een sportprothese of een handbike wordt per situatie gekeken naar
de mogelijkheden.
Minima inkomens
• Mensen met een inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm kunnen voor kinderen
van 4 tot 18 jaar gebruik maken van het ‘Kindpakket’. Hiermee wordt ook voor de
minimagezinnen sport en cultuur toegankelijk gemaakt.
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2. Urk beschikt over een veilige en toegankelijke sportinfrastructuur
De sportinfrastructuur vormt een belangrijk onderdeel om te kunnen sporten en bewegen
op Urk. Het is van belang dat er voldoende sportaccommodaties zijn van goede kwaliteit
die multifunctioneel en efficiënt worden gebruikt.

Trends en ontwikkelingen
•

•

•

•

•

Sportaccommodaties worden efficiënter en multifunctioneel ingezet. Sportaanbieders
geven aan dat er een disbalans is tussen vraag en aanbod van
binnensportaccommodaties met name in de wintermaanden. Er is een te grote vraag,
waardoor voor sommige sporten uitgeweken moet worden naar sportaccommodaties
in de buurt (Creil, Ens).
De binnensportaccommodaties zijn kwalitatief op niveau. Enkele sportaccommodaties
zijn enigszins gedateerd en toe aan renovatie. De sportaccommodaties gebruiken de
sportaanbieders het liefst op de meest gunstige tijden. Volgens landelijke richtlijnen
voldoet de capaciteit van de sportaccommodaties op Urk terwijl sportaanbieders
krapte ervaren. Er is door het Mulier instituut een ruimtebehoefte-onderzoek
uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen. De gemeente Urk beschikt over een goede
sportinfrastructuur, maar in de toekomst zal een ruimtetekort ontstaan. De volledige
rapportage is bijgevoegd aan deze nota.
Vanuit het IJslands preventiemodel, WMO en zorg ontstaat een toenemende vraag
naar sportaccommodaties, omdat het een middel is voor vrijetijdsinvulling. Dit biedt
kansen voor de buitensport en het zwembad, maar geeft ook druk op
binnensportaccommodaties.
Het aantal sporten wordt steeds groter en meer divers, waarbij er nieuwe sporten
komen en andere sporten minder in trek zijn Er zijn meer commerciële sporten en
sportverenigingen gekomen zoals fitnesscentra, sportscholen, crossfit en bootcamp.
Sporten op deze locaties zijn populair en blijven toenemen.
De ontwikkeling van de Sportboulevard, waarbij er een uitvoeringsplan is opgesteld.
De Sportboulevard en de ruimte eromheen biedt mogelijkheden voor sporten in de
openbare ruimte.
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Partners
•
•
•
•
•

Gemeente Urk: sport, accommodatiebeheer en evenementen/vergunningen
Onderwijs
Sportaanbieders
Stichting Sportaccommodatie Urk (SSU)
Stichting Waarborgfonds Sport

Sportnota Urk
Doelstellingen
2: Versterking en ontwikkeling van de sportaccommodaties
•

•

•

•

Behouden en uitbreiden van de sportinfrastructuur. De doelstellingen rondom
sportaccommodaties worden behaald in samenwerking met diverse partijen, zoals
SSU, sportaanbieders en de gemeente Urk.
•

Bij eventuele nieuwbouw van een sportaccommodatie dient er aandacht te
zijn voor multifunctionaliteit van het gebouw.

•

Nieuw te realiseren binnensportaccommodaties komen onder eigendom en
beheer van de gemeente Urk en worden duurzaam gebouwd.

•

Onderzoek naar het realiseren van een sporthal in de nieuwe wijk
Schokkerhoek.

•

Het stimuleren van multifunctioneel en efficiënt gebruik van de
sportaccommodaties is een belangrijk gespreksonderwerp tussen de
gemeente en diverse verenigingen onderling.

•

Toekomstbestendig en efficiënter indelen van gemeentelijk sportpark De
Vormt in samenwerking met de betrokken partijen.

•

Sportaccommodaties moeten geschikt zijn voor kerndoelen
bewegingsonderwijs.

Er komt onderscheid in tariefstelling voor het gebruik van de sportaccommodaties,
zodat verenigingen met een aantrekkelijk tarief kunnen blijven sporten en andere
(commerciële) aanbieders en gebruikers tegen kostprijs kunnen huren. De
ondersteuning via huurtarieven beperkt zich tot de verenigingen die ruimte huren
van gemeentelijke sportaccommodaties (De Noord en De Nagel).
De visie voor de Sportboulevard wordt de komende periode uitgewerkt en
uitgevoerd, waarbij ook gekeken moet worden naar uitbreiding van gebouwen en
voorzieningen. De gemeente streeft ernaar dat alle voorzieningen voldoen aan de
eisen.
Verenigingen worden geïnformeerd over de mogelijkheden om te verduurzamen op
o.a. energieverbruik.
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•

Sportverenigingen waarvan de overkoepelende bond is aangesloten bij NOC*NSF en
die een bancaire financiering nodig hebben voor de bouw, aanleg, renovatie en/of
aankoop van een sportaccommodatie, kunnen een aanvraag voor een borgstelling
indienen bij de gemeente Urk en de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Meer
informatie in bijlage 3.

3: Toegankelijke en beweegvriendelijke openbare ruimte
•

Urk is een jonge, groeiende gemeente. Bij de inrichting van de openbare ruimte dient
voldoende rekening gehouden te worden met de speelbehoefte van kinderen in de
verschillende leeftijdsgroepen. De gemeente wil door het realiseren van openbare
(sport- en beweeg)voorzieningen en door een goede samenwerking met de
commerciële sportaanbieders, het sporten en bewegen bij de ongeorganiseerde
sporters stimuleren.
•

De gemeente draagt zorg voor kwalitatief en kwantitatief voldoende
speelruimte in de wijken en buurten. Het gaat dan zowel om speeltuinen met
speeltoestellen als om (trap)velden etc.

•

Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte in een bepaald gebied wordt
daarom altijd vooraf (bij planvorming) gekeken hoe daarmee sporten en
bewegen zoveel mogelijk kan worden bevorderd, zonder daarbij andere
functies in de openbare ruimte onmogelijk te maken.

•

De gemeente gaat investeren in wandel- en fietsgebieden, zoals de ontwikkeling van
nieuwe natuur (Het Urkerveld) en het gebied rondom de Sportboulevard.

•

De gemeente stimuleert de totstandkoming van een mountainbikeparcours.

4: Faciliteren van sportevenementen
•

Evenementen hebben een positief effect op de gemeenschap. De gemeente Urk
moedigt evenementen aan die sport en gezondheid bevorderen. Voor de volledige
visie en kaders omtrent evenementen wordt verwezen naar het evenementenbeleid.
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3. Urk heeft sterke en vitale sportaanbieders
Sportaanbieders op Urk functioneren als belangrijke sociale netwerken en dragen bij
aan een positief leefklimaat. De verenigingen hebben een grote maatschappelijke
betekenis. Sportverenigingen en sportaanbieders worden steeds vaker ingezet voor
maatschappelijke doeleinden. De gemeente Urk ziet de sportaanbieders als een
belangrijke schakel tussen de gemeente en de samenleving bij het leveren van een
bijdrage aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Doelstellingen
5: Ondersteunen en stimuleren van sportverenigingen
•

Trends en ontwikkelingen
•

•

•

•

Sport wordt steeds vaker ingezet voor maatschappelijke uitdagingen als:
eenzaamheid, integratie, sociale cohesie. Via het sportbeleid en de inzet van o.a.
buurtsportcoaches worden actievere verbindingen gelegd met het sociaal domein.
Verenigingslidmaatschap staat onder druk. Nederlanders zullen in 2030 minder
vaak lid zijn van een sportvereniging. Nederlanders willen dan vooral individueel
sporten of in een zelfgeorganiseerde groep.
Vitale sportverenigingen worden steeds belangrijker. Een vitale sportaanbieder is
gezond op het gebied van leden, kader (vrijwilligers), accommodatie, financiën en
beleid. En zet zich in voor maatschappelijke thema’s buiten haar eigen vereniging.
Ongeveer een kwart van de verenigingen in Nederland is vitaal en de verwachting is
op Urk hetzelfde.
Alle verenigingen (die de Verenigingsmonitor 2018 hebben ingevuld) op Urk hebben
de ambitie om te groeien de komende jaren. Bijna 70% van de verenigingen op Urk
heeft een tekort aan vrijwilligers om alle (verenigings)taken uit te voeren, waarvan
19% een acuut te kort. 72% van de Urker sportaanbieders heeft behoefte aan
(specifieke) verenigingsondersteuning door middel van online informatie, cursussen
en/of individuele begeleiding.

16

Vergroten van de zelfredzaamheid van sportaanbieders op Urk. Doel van de
ondersteuning is het verbeteren van de interne organisatie en het beter benutten van
kansen in de omgeving.
•

Er is een onafhankelijke verenigingsadviseur beschikbaar die, op aanvraag van
sportaanbieders, in te zetten is voor verenigingsvraagstukken.

•

Het ondersteunen van sportaanbieders door middel van cursusaanbod,
workshops en/of werkbezoeken op onderwerpen als: sponsoring, ledenwerving,
vrijwilligers, beleidsplannen, EHBO, etc. Door het kader te ondersteunen bij hun
taken kan de zelfredzaamheid van de sportverenigingen vergroot worden.

•

Stimuleren van gezonde sportkantines en rookvrije sportparken en -accommodaties.

•

Informeren over en benutten van (landelijke) subsidiemogelijkheden en fondsen. De
gemeente stimuleert en denkt mee in het aanvragen van externe financieringsbronnen.

•

Ontwikkeling van de buurtsportcoaches ten aanzien van project- en procesmatig werken.
De buurtsportcoaches hebben een begeleidende, stimulerende en opbouwende rol,
waarna het ontwikkelde aanbod wordt uitgevoerd door een sportaanbieder, vrijwilligers
of een andere organisatie.

•

Bredere blik voor de buurtsportcoaches. Inwoners en sportaanbieders kunnen bij de
buurtsportcoaches terecht met vragen en kunnen ondersteund worden waar nodig. De
buurtsportcoaches zetten nadrukkelijker in op de maatschappelijke organisaties en
sportverenigingen die de verbinding en ontmoeting mogelijk maken.

De verenigingen die met logo en introductietekst staan vermeld, hebben deelgenomen aan
de sportaanbiedersmonitor.
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Uitvoering en monitoring
Uitvoering Sportnota
De rol van de gemeente Urk in het uitvoeren van de Sportnota is faciliterend en
stimulerend. De uitvoering van het sportbeleid vindt plaats door een samenwerking
tussen de gemeenten en verschillende partners in de gemeente. Deze samenwerking is
essentieel bij het komen tot een goede uitvoering van de Sportnota. De partners die
een grote rol spelen zijn onder andere de sportaanbieders, zowel verenigingen als
commerciële sportaanbieders, buurtsportcoaches van Caritas Urk, SSU, scholen,
gezondheidsinstellingen, buurtorganisaties, maatschappelijke organisaties en
Sportservice Flevoland.
Daarnaast is er in toenemende mate sprake van samenwerking tussen sport en andere
beleidsterreinen binnen de gemeente Urk, zoals onder andere sociaal domein, jeugd,
gezondheid, onderwijs, recreatie en toerisme. Deze beleidsterreinen worden, waar
mogelijk, betrokken bij de uitvoering van het sportbeleid.

Monitoring en evaluatie
De Sportnota wordt na vaststelling gemonitord en geëvalueerd. Elke twee jaar, voor het
eerst in 2020, worden de doelstellingen doorgenomen om de resultaten van het
voorgestelde beleid te volgen of te bewaken met als doel om eventuele veranderingen
in beeld te brengen. Het gevoerde beleid kan op basis van deze monitoring worden
bijgestuurd.

Financieel kader
Financiën Sport
2019
Onderdeel
Kosten
Opbrengsten
Gymnastieklokalen€
150.259 €
33.121
Sportbeleid *
€
491.375,00 €
234.687,00
Sportvelden
€
328.043,00 €
77.298,94

2020
Resultaat
- 117.138
€
- 256.688
€
- 250.744
€

Kosten
€
151.206,00
€
495.929,00
€
331.474,00

2021
Opbrengsten
€
33.618,52
€
234.687,00
€
78.222,12

*deze post behelst o.a. incidentele subsidies aan sportaanbieders en de regeling buurtsportcoaches.
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Resultaat
€ - 117.587,48
€ - 261.242,00
€ - 253.251,88

Kosten
€
152.168,00
€
500.570,00
€
333.912,00

Opbrengsten
€
34.124,44
€
234.687,00
€
79.160,08

Resultaat
€ - 118.043,56
€ - 265.883,00
€ - 254.751,92
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