Sport & bewegen
Meedoen is winnen

Tilburg, 2019
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We mogen concluderen dat het best goed gaat met de sport in Tilburg, maar de wereld van sport en bewegen verandert snel, ook in onze stad. We kunnen dus niet stilzitten en dat is, naast het aflopen van de kadernota ‘Sport op Orde’, dan ook de aanleiding om samen met de partners in de stad nieuw en actueel beleid te maken. We
blijven inzetten op het zo goed mogelijk faciliteren van de grote groep actieve sporters. De potentie en preventieve kracht die sport heeft willen we daarnaast nog veel
beter gaan benutten. We verschuiven de focus van sport naar sport én bewegen. De
komende jaren gaan we sterk inzetten op de verbinding; verbinding maken met andere werkvelden binnen de gemeente, maar ook met partners in de stad. Het doel is
om iedereen in Tilburg te laten meeprofiteren van de kracht van sport en bewegen.

1 Sport en bewegen
Tilburg wil een inclusieve stad zijn, met gezonde en gelukkige inwoners. Een stad waarin iedereen mee kan doen en erbij hoort. Dat is waar we als gemeente naar streven,
maar tegelijkertijd weten we dat het leven niet maakbaar is; gezond en gelukkig zijn is
niet altijd een keuze. Ook de zo verlangde ‘eigen kracht’ is voor velen te hoog gegrepen. In de huidige samenleving is het geen vanzelfsprekendheid (meer) om voor elkaar
te zorgen en iedereen te betrekken. Om gezond en gelukkig te leven is een stevige basis
van essentieel belang. Daarom zet de gemeente in op het versterken van de sociale
veerkracht, gezondheid en bestaanszekerheid van de Tilburgers. Daarnaast blijft individuele ondersteuning vanuit de overheid nodig, voor de een meer dan voor de ander.
Als gemeente kunnen we dus de sociale veerkracht van onze inwoners ondersteunen.
Hoe precies? Daar zijn we in de afgelopen jaren naar op zoek gegaan. In 2017 startte
een serie bijzondere stadsgesprekken om te komen tot de Agenda Sociaal 013. Honderden inwoners van jong tot oud deelden hun verhalen. Open, eerlijk, recht voor zijn raap
– op z’n Tilburgs. Zij spraken over hun gezondheid, hun wijken, buren, veiligheid, geld,
werk of juist geen werk hebben, hun zorg voor elkaar, de toekomst van de Tilburgse
jeugd en nog veel meer. Daarop volgde een serie verdiepende gesprekken met professionals van de gemeente, maatschappelijke instellingen, zorg, onderwijs, ondernemers
en andere betrokken partijen. Zij gingen aan de slag met de input van inwoners. Het
proces, de gesprekken en uitkomsten zijn wetenschappelijk begeleid en geanalyseerd.
In deze gesprekken benoemden we met elkaar wat er werkelijk toe doet in het leven
én hoe we samen het verschil kunnen maken. Vier waarden bepalen de sociale agenda
van de stad: Goede Start, Optimale kansen, Ruimte om te leven, In een wereld die mij
ziet. De Agenda Sociaal 013 en het Bestuursakkoord ’Gezond en gelukkig in Tilburg’ liggen aan de basis om de sociale veerkracht van de stad een flinke impuls te geven.
Voor het versterken van een sociaal en veerkrachtig Tilburg hebben we vijf algemene
doelen vastgesteld:
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•
•
•
•
•

Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond
Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving
Tilburgers ervaren bestaanszekerheid
Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen
Tilburgers zijn in beweging.

We richten ons hierbij op de kracht van preventie en steun in het gewone dagelijkse
leven. Soms individueel en soms voor groepen inwoners. Denk aan informele ondersteuning, sociale netwerkversterking en voldoende (fysieke) voorzieningen. In de komende periode geven we invulling aan deze opgaven via de volgende zes bouwstenen,
samenhangend maar vanuit verschillende invalshoeken:

De visie sport en bewegen draagt bij aan alle vier de opgaven van de Agenda Sociaal
013. Sport is, behalve gewoon leuk en ontspannend, een belangrijk instrument voor
gezondheid, welzijn en talentontwikkeling. Hier wordt op veel gebieden aan gewerkt;
via een openbare ruimte die prikkelt tot sporten en bewegen, om de samenhang in een
buurt te versterken, als vast onderdeel op scholen, maar ook binnen re-integratietrajecten voor onze werkzoekenden. We weten immers dat sport helpt om beter in je vel
te zitten, waar door het gemakkelijker wordt om stappen richting werk te zetten. Bovendien is sporten een mooie manier om anderen te ontmoeten, contacten op te doen
en er erbij te horen. De preventieve kracht van sport en beweging is groot en draagt zo
bij aan andere sociale doelen.

‘Voor het programma lag ik
merendeel van de dag te rusten op de
bank. Nu kan ik mijn huishouden
beter bijhouden en maak ik meerdere
afspraken op een dag, zonder hier
doodmoe van te worden.’
(deelnemer re-integratieprogramma
Bewegen Werkt)
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2 Naar een nieuwe visie op sport en bewegen

Er wordt wekelijks op diverse plekken in de gemeente door heel veel mensen gesport
en bewogen. In competitieverband, informeel, met vrienden of alleen. Soms heel fanatiek, maar ook in een rustig tempo. De meeste mensen worden blij van het beoefenen
van hun sport. Het is afwisselend, sociaal en draagt bij aan een goede mentale en fysieke conditie. Deze sport- en beweegcultuur is een groot goed en natuurlijk willen wij
als gemeente die positiviteit en de effecten van sport en bewegen faciliteren en stimuleren. Dat doen we al jaren en daar willen we op blijven inzetten. Een nieuwe visie op
sport en bewegen zorgt ervoor dat we blijven aansluiten op ambities en ontwikkelingen. De gemeentelijke rol en inzet verschilt per thema en wordt in de uitvoeringsplannen verder uitgewerkt.
De veranderende wereld van sport en bewegen
De wereld van sport en bewegen verandert, ook in Tilburg. Door maatschappelijke
ontwikkelingen zoals individualisering en vergrijzing verandert ook de behoefte van
onze inwoners aan vormen van sport en beweging. We zien een stijgende druk op verenigingen, bijvoorbeeld door een teruglopend aantal leden en vrijwilligers. En steeds
meer mensen sporten individueel of met anderen, maar niet gebonden aan een club of
vereniging. Er zijn crossovers in ontwikkeling tussen sport, cultuur, gezondheid, welzijn
en E-sports (online). Deze trends hebben we in Tilburg scherp
in beeld. We nemen ze mee in deze nieuwe visie op
sport en bewegen.
Nationaal én lokaal sportakkoord
De genoemde ontwikkelingen vormden
het startpunt voor het Nationaal Sportakkoord, dat in juni 2018 ondertekend
werd door de landelijke overheid en
haar partners in sport en bewegen.
Doel van het akkoord: dat iedereen,
écht iedereen, plezier in sport kan
hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde
omgeving’. Tilburg ondersteunt het
Nationaal Sportakkoord: de landelijke
ambities sluiten aan op onze lokale situatie en op het bestuursakkoord ‘Gezond
en gelukkig in Tilburg’ (2018). Samen met de
partners in de stad wordt gewerkt aan een lokaal
sportakkoord. Dit akkoord wordt in deze visie verder
niet opgenomen, want dat wordt een gezamenlijk product:
partijen beschrijven gezamenlijke ambities en spreken af hoe elkaar te versterken en te
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helpen om ambities en doelen waar te maken. De gemeente is een van de partners in
dit akkoord en stuurt op de ambities en intenties vanuit deze nieuwe sport- en beweegvisie.
Totstandkoming visie
Deze visie is het resultaat van een intensief proces waaraan veel Tilburgse en
Brabantse partijen, personen en collega’s hun bijdrage hebben geleverd. Er is terugen vooruitgekeken naar ontwikkelingen, kansen en knelpunten. Er zijn verbindingen
gelegd met ontwikkelingen in andere werkvelden. Het resultaat: de inhoud van de
nieuwe sport- en beweegvisie wordt in Tilburg breed gedragen. Hij sluit aan bij de
behoeften en actualiteiten in Tilburg en zorgt voor een duidelijke richting op alle
terreinen die aan sport en bewegen raken. Deze visie geeft op hoofdlijnen weer
hoe we de komende jaren willen doorontwikkelen in het veld van sport en bewegen.
Dit hebben we opgedeeld in drie pijlers, te weten:
• Voorkomen en activeren
• Ruimte benutten en creëren
• Om trots op te zijn
In het volgende hoofdstuk beschrijven we allereerst de grote lijn van deze visie. Vervolgens komen de drie eerder benoemde pijlers aan bod, waarna we de te nemen stappen
benoemen.

3 De grote lijn: sport als doel en als middel
Sport als doel
We voeren in Tilburg al jaren een actief sportbeleid dat erop gericht is om zoveel mogelijk Tilburgers aan het sporten te krijgen en te houden. Wekelijks komen in Tilburg meer
dan 100.000 mensen in beweging, veelal gewoon omdat het leuk is. Zij sporten bij verenigingen, via andere (commerciële) aanbieders of, steeds vaker, ongebonden. Veel van
deze sporters zijn bovendien actief als vrijwilliger bij hun club en zorgen samen voor de
stabiele verenigingsstructuur in onze stad. De grote groep actieve sporters blijven we
zo goed mogelijk faciliteren. Want dit geeft onze stad en onze inwoners zoveel goeds,
daar zijn we trots op.

Sportparticipatie
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Onze uitgangspunten zijn: betaalbaar, toegankelijk, veilig en nabij. We blijven in iedere wijk
zorgen voor betaalbare en toegankelijke voorzieningen, die voldoen aan de eisen van deze
tijd. We investeren in een inclusieve, open cultuur waar iedereen zich welkom voelt. Er is
blijvende aandacht voor aangepast sporten en bewegen. Een omgeving waar iedereen met
plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten en bewegen. Dit
komt nu al tot uiting in het programma ‘Sportplezier Tilburg’,
Via Stichting
Leergeld hebben
wat in lijn is met de landelijke ambitie op positieve sportcultuur.
Ook willen we voorzien in de al eerder genoemde veranderende 929 kinderen in 2018
een bijdrage voor
vragen. Zo steunen we de groei van de urban scene en stimude sportcontributie
leren we andere innovatieve initiatieven die aansluiten op de
ontvangen
behoeften in onze zich continu ontwikkelende stad.
Sport als middel
Aan de andere kant focust deze nieuwe ‘Visie sport en bewegen’ zich meer dan voorheen
op de inzet van sport als instrument. Deelname aan sportieve activiteiten en bewegen
heeft een (preventieve) werking op vele gebieden: meer inwoners blijven langer gezond
en gelukkig, wat een positief effect heeft op de zorg- en ondersteuningsbehoefte. Sport en
beweging verbindt mensen en geeft hen de mogelijkheid mee te doen in de maatschappij.
Om op dit gebied meer resultaat te boeken gaan we hierop meer sturen in het sport- en
beweegaanbod en zoeken we nadrukkelijk de verbinding met andere werkvelden in het
sociaal domein. Een succesvol voorbeeld is de JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) aanpak
waar we met meerdere werkvelden samenwerken. Met natuurlijk de inzet dat het plezier
ook bij deze activiteiten de overhand krijgt en mensen zoveel mogelijk uit eigen motivatie in
beweging blijven.
Dit betekent dat we de focus meer verschuiven van sport alleen naar sport én bewegen.
Meedoen aan sport is niet voor iedereen haalbaar of gewenst. Maar bijna iedereen kan tot
hoge leeftijd in beweging blijven, op eigen niveau en op vrijwel iedere locatie. De beweegdrempel is veel lager dan de sportdrempel. Met dat gegeven kunnen we duurzame resultaten boeken. We gaan de drempels om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten
nog verder verlagen. Er zijn mensen voor wie het in beweging komen en blijven niet vanzelf
gaat. De verschillende redenen hiervoor vragen om verschillende aanpakken. We zetten ons
extra in om het sport- en beweegaanbod te laten aansluiten op de behoefte. We kijken niet
meer enkel naar de traditionele doelgroepen, maar ook naar situaties, omstandigheden en
vindplaatsen zoals scholen, wijken en gezinnen. We proberen vanuit de specifiekere vraag
een passend aanbod te realiseren voor degenen voor wie het reguliere aanbod (nog) een
stap te ver is. We hebben in het bijzonder oog voor deelname van de jongste en oudste
Tilburgers.
Samenwerken
Naast het bestaande aanbod van accommodaties en activiteiten is er een enorme hoeveelheid kennis en ervaring in de stad voorhanden. In de gevoerde gesprekken bleek op
heel veel terreinen de behoefte om elkaar meer op te zoeken en te versterken. Om dit in
praktijk te brengen gaan we zoeken naar mogelijkheden, zodat partijen meer en/of beter
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Jeugdbeleid

Sociale ontwikkeling

Participatie
Onderwijs

Talentontwikkeling

Economie en toerisme

Sport en bewegen
levert een bijdrage aan

sociale cohesie
sociaal cultureel werk

Gezondheid

Veiligheid

gaan afstemmen,
samenwerken en
meer gebruik gaan
maken van elkaars
kwaliteiten en faciliteiten.

Signalering en preventie

leefbaarheid

Raakvlak andere werkvelden

Droom: Elke wijk een eigen spin in het web
We hebben in iedere wijk een ‘sport- en beweegregisseur’ die samenwerking en ketenaanpak van stedelijke en wijkorganisaties stimuleert, faciliteert en realiseert. Zij zijn de
spin in het web van sport en bewegen. Zij kennen de wijken, de mensen, de wegen, de
kansen, beperkingen en ontwikkelingen. Door deze inzet wordt sport en bewegen zichtbaarder, er ontstaan meer samenwerkingen en er is meer en vooral passender aanbod.

4 Drie pijlers
Pijler 1: Voorkomen en activeren
Sport en bewegen levert heel veel mensen plezier en energie op. En we kennen al heel lang de
positieve neveneffecten, bijvoorbeeld om sociale doelstellingen te behalen; het zorgt ervoor
dat mensen meedoen, gaan samenwerken,
nieuwe dingen leren en zich breed ontwikkelen.
En bovenal levert het een belangrijke bijdrage
aan de gezondheid en vitaliteit. Voldoende en
verantwoord sporten en bewegen zorgt voor
een betere fysieke en mentale conditie, sneller
herstel van klachten, langere zelfstandigheid en
daarmee voor een verminderde of uitgestelde zorgvraag. De succesfactoren van sport
en bewegen zetten we al veel in, maar er is nog veel winst te behalen. Bijvoorbeeld bij
het prikkelen tot sport en bewegen in de openbare ruimte, bij het bevorderen van de positieve gezondheid van onze jeugd en inwoners, als
ontmoetingsplek waar je je sociale netwerk kunt versterken, als
plek waar je gezien en gewaardeerd wordt, als plek waar je veilig
kunt sporten. Het gegeven dat met sport en bewegen zoveel
bereikt kan worden op zoveel uiteenlopende terreinen gaan we
nog veel verder benutten.
Baten
€13.868.075

Als 10% meer de
norm haalt

bron: Kenniscentrum Sport
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Ambitie: iedere Tilburger in beweging krijgen en/of houden
We willen dat zoveel mogelijk Tilburgers voldoen aan de beweegrichtlijn. Voor een deel
van onze inwoners is dat helaas nog niet het geval. Juist daarop gaan we de komende
periode extra investeren. Zo geloven we erin dat plezier in sporten en bewegen vanaf jonge leeftijd een basis legt voor de rest van het leven. Hier komen we in de pijler
‘trots’ op terug.
We willen daarom de inzet vanuit sport en bewegen duurzaam gaan koppelen aan
andere werkvelden. We ontwikkelen op de diverse onderwerpen/maatschappelijke
opgaven sterke business cases, waarbij we sport en bewegen als middel inzetten. We
trekken samen op, hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en streven naar
maatwerk en dezelfde resultaten: doordat inwoners meer gaan sporten en bewegen
vergroten we uiteindelijk het aantal gezonde en gelukkige Tilburgers.

Samen in de wijk
Om het sport- en beweegaanbod passend, aantrekkelijk en toegankelijk te krijgen,
betrekken we partners die hun wortels in de wijken hebben en dicht bij de inwoners staan. Of het nu gaat om (commerciële) sportaanbieders, onderwijsinstellingen,
buurtorganisaties of zorgpartijen, we zetten in op een intensievere samenwerking en
ketenaanpak. Want hoe meer we samen optrekken, hoe meer verbindingen er ontstaan en hoe beter we profiteren van elkaars
inzet en kwaliteiten. Zo kunnen we maatwerk leveren in de
verschillende situaties: van kleine verbandjes tot intensieve samenwerking. We maken het sportaanbod in de
stad inzichtelijk en overzichtelijk zodat inwoners weten
waar zij terecht kunnen.
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Verenigingen
We willen onze sportverenigingen nadrukkelijk betrekken bij het behalen van ons doel.
Zij zijn voor ons belangrijk, want zij bieden een beschermde omgeving, staan midden in
de samenleving en stimuleren de sociale binding in een wijk. De vrijwilligersstructuur
en het sociale karakter van de sportvereniging spelen hierbij een grote rol. We vinden
het belangrijk dat dit in stand blijft, zodat zij hun leden en vrijwilligers die veilige plek
kunnen blijven bieden en daarmee voor heel veel sportplezier zorgen. We blijven onze
verenigingen hierin ondersteunen, maar we willen niet dat dit vrijblijvend is. Dus sturen we erop dat de verenigingen (waarbij dat haalbaar is) investeren in ontwikkeling,
zodat zij een grotere rol kunnen spelen als partner in de wijk, in het sociaal domein en
bij het bieden van aanbod voor maatschappelijke vragen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van de kantine voor wijkactiviteiten.
Droom: Zapp je mee?
Er zijn iedere week in iedere wijk aantrekkelijke open activiteiten voor verschillende
doelgroepen, denk aan kleuters, ouderen, statushouders, werkzoekenden etc. De activiteiten hebben steeds verschillende onderwerpen en vormen (van presentatie tot
demonstratie van activiteit tot beleving) en zijn gericht op meedoen, bewegen, gezondheid en plezier. De ‘Zapp je mee’ activiteiten zijn een begrip, zijn herkenbaar en bieden
voor elk wat wils. Mensen komen hier met plezier samen, ze leren, bewegen, ontmoeten en ontwikkelen zich.

Pijler 2. Ruimte benutten en creëren
Fysieke ruimte om te sporten of te bewegen is in Tilburg in grote mate aanwezig. Er
zijn binnen- en buitensportaccomodaties, zwembaden en ijsbanen en ook de openbare
ruimte wordt volop benut om actief bezig te zijn. Toch zijn er op ieder vlak kansen om
het gebruik te optimaliseren, want zien sporten doet sporten.
Accommodaties
Buiten: De gemeente Tilburg telt 46 buitensportaccommodaties verspreid over stad en kerndorpen.
De gemeentelijke complexen worden hoofdzakelijk gehuurd door sportverenigingen. Het zijn veelal
single-use voorzieningen en ze bedienen vooral de omliggende wijken. De voorzieningen worden doordeweeks in de middagen (na schooltijd) en avonden gebruikt voor trainingen en in het weekend voor
competitie. Op een aantal complexen wordt de capaciteit (het aantal bespeelbare uren) optimaal benut.
Maar er zijn ook complexen waar nog ruimte is voor extra gebruik. De bijbehorende kantines en andere voorzieningen zijn meestal open op het moment dat de complexen door de verenigingen gebruikt
worden.
Binnen: De gemeente Tilburg telt 13 sporthallen, 3 sportzalen en 70 gymzalen. Een deel hiervan is in
eigendom en beheer bij de gemeente, het overige deel is eigendom van onderwijsinstellingen of sportclubs. Alle binnensportaccommodaties worden overdag gebruikt voor bewegingsonderwijs. De sporthallen en sportzalen doen daarnaast dienst voor sportgebruik. Ook hebben we in Tilburg een aantal zalen
voor ander gebruik zoals dans of vechtsport, turnen of tafeltennis. We hebben ook drie gemeentelijke
zwembaden en drie ijsvloeren (een 400 meter baan en twee 30x60m banen).
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De afgelopen jaren hebben we op stedelijk niveau de
overcapaciteit op de buitensport (voetbal) accommodaties teruggedrongen. Op dit moment is de capaciteit
van de accommodaties passend bij de behoefte. Wel is
er bij diverse accommodaties behoefte aan uitbreiding,
aanpassing of vernieuwing van functionaliteiten.
Voor de binnensport ligt de situatie anders. Uit recent
onderzoek blijkt dat het aantal sporthallen en sportzalen tekort schiet. Er zijn verenigingen die moeten
uitwijken naar omringende dorpen, omdat er op de
door hen gewenste tijden onvoldoende zaalcapaciteit
beschikbaar is in Tilburg.

Recent is het onderzoek ‘Ruimte
voor Binnensport in Tilburg 2018’
opgeleverd. Conclusie in dit rapport is dat Tilburg in vergelijking
met andere steden en landelijk
gezien een normatief tekort heeft
aan ‘grotere’ binnensportruimtes
(sporthallen en sportzalen). Zowel
de binnensportverenigingen als
het Sportbedrijf, dat sportaccommodaties verhuurt, signaleren
krapte. Met name de druk op de
sporthallen (optimaal voor training
en competitiesport) is hoog.

Ambitie: iedere Tilburger kan de activiteit beoefenen waar
hij behoefte aan heeft
Sportbeoefening vraagt om ruimte. De stad verdicht steeds meer, woningen komen
dichter op elkaar te staan en gaan de hoogte in. We willen dat er voor alle inwoners
voldoende bereikbare duurzame sportvoorzieningen zijn waar zij zich welkom voelen
en uitgedaagd worden om mee te doen. Dit kan via activiteiten van de sportaanbieder
op een buitensportcomplex of in een van de sporthallen verspreid over de stad. Maar
ook dicht bij huis, via bijvoorbeeld wijkgerichte activiteiten in een gymzaal, wijkcentrum of bij de sportvereniging om de hoek. En ook voor de ongebonden sporter zijn er
veilige en functionele sportplekken verspreid over de stad.
We sturen op het optimaliseren van gebruik van de sportaccommodaties in de gemeente. Dit doen we door de functie van onze accommodaties te verbreden en ze
meer beschikbaar te stellen voor gebruik door bijvoorbeeld het onderwijs, commerciële partijen, ongebonden sporters en (kleinschalige) wijkgerichte activiteiten. Daar
waar krapte voor sportgebruik is, zoeken we naar mogelijkheden om de capaciteit uit
te breiden. Voor (bestaande) accommodatievraagstukken wordt
een afwegingskader ontwikkeld. Dit kader wordt onderdeel
van het uitvoeringsplan accommodaties.
Bij het realiseren van nieuwe sportaccommodaties
in de stad gaan we altijd uit van multifunctioneel
gebruik van voorzieningen, zowel overdag als in de
avonduren en de weekenden. Het onderwijs vormt
hierin een belangrijke partner, omdat daarmee een
belangrijk deel van het gebruik overdag gewaarborgd
is. Plannen realiseren we in samenspraak met de gebruikers. We nemen de ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid, technologie en sport hierin mee.
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Voor onze buitensportaccommodaties streven we naar een meer openbaar karakter.
We realiseren hierdoor meer locaties in de stad waar iedereen op een laagdrempelige
manier veilig en met plezier in beweging kan komen.
Sporten en bewegen in de buitenruimte
Naast de sportaccommodaties biedt het gebruik van de openbare ruimte enorme kansen. Stap de deur uit en er zijn tal van mogelijkheden om in beweging te komen. De
laatste jaren zijn de beweegmogelijkheden steeds verder uitgebreid met nieuwe beweegvormen, zoals bootcamps, freerunning en outdoor fitness. Dit heeft geresulteerd
in een toename van het aantal ongebonden en anders georganiseerde sporters in de
openbare ruimte.
Er ligt een grote link tussen bewegen en spelen. Het aantal kinderen dat regelmatig
buiten speelt daalt ieder jaar verder. De belevingswereld van de jeugd
is veranderd, de digitale speelmogelijkheden hebben een enorme
vlucht genomen en daar moeten de bestaande sport- en spelvoorzieningen in de openbare ruimte mee concurreren.

Ambitie: alle Tilburgers stimuleren
om naar buiten te gaan en in beweging
te komen
We leggen nadrukkelijk verbindingen met andere werkvelden
zoals openbare ruimte, mobiliteit en groen. Bij zowel nieuw
te ontwikkelen gebieden als bij aanpassingen in de bestaande
ruimte houden we rekening met de beweegbehoefte van de omwonenden dicht bij huis. We volgen hierin de aankomende Omgevingswet. We ontwikkelen
aantrekkelijke en levensloopbestendige speel- en beweegplekken. Dit betekent dat we
locaties gevarieerd inrichten en daarmee aansluiten bij de belevingswereld van alle
gebruikers, van jeugd tot ouderen. De pijlers daarbij zijn: veilig, innovatief/uitdagend,
toegankelijk (dus ook voor mensen met een beperking) en
functioneel. We maken gebruik van de kennis en ervaring
van wijkbewoners, gebruikers en experts.
Met het oog op de
aankomende Omgevingswet wil
de overheid de regels voor ruimtelijke
ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.
Hierdoor worden niet de regels, maar de leefomgeving en de gebruiker centraal gesteld. De
Omgevingswet gaat uit van minder regels en
meer vertrouwen in de mensen. Daarnaast komt
er meer ruimte voor bestuurlijke afweging,
lokaal maatwerk en initiatieven,
hetgeen een cultuuromslag binnen
gemeenten betekent
(VSG, 2018).
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Droom: vier beweegparken in de stad
Op vier plekken in de stad zijn beweegparken geopend. Deze parken zijn voor iedereen toegankelijk
en hebben allemaal een gevarieerde inrichting
die jong en oud uitdaagt om in beweging te komen. Er kan gespeeld en gesport worden, het
is een ontmoetingsplaats waar een gezellige
sfeer hangt.

Pijler 3. Om trots op te zijn
Talentontwikkeling & topsport
Sport en bewegen maakt trots. We zijn trots op
onze gemeentelijke sportinfrastructuur; we zijn trots
op prestaties die onze Tilburgers leveren: van niet bewegen naar in beweging komen, van bewegen naar ontwikkelen en samenwerken, en natuurlijk zijn we trots op al het talent en de topsport in onze
gemeente. Deze trots willen we delen met de buitenwereld en inzetten om anderen te
motiveren en te enthousiasmeren. We mogen onszelf en elkaar wel wat vaker complimenteren en uitspreken dat het goed gaat. Daar leren en groeien we ook weer van.

Ambitie: ieder kind kan zijn talenten optimaal ontwikkelen
We stimuleren dat kinderen en jongeren zelf leren ontdekken wat ze leuk vinden en waar
ze goed in zijn. Brede talentontwikkeling dus, ook op andere terreinen dan sport. Al die
kinderen die sporten en bewegen op school, in de wijk of bij de vereniging zijn bezig met
hun ontwikkeling. Ze leren van hun gymdocent, trainer, coach en van elkaar. En nog belangrijker: ze maken heel veel plezier. Zij leggen hier een basis voor de rest van hun leven.
Er is geen enkel jong kind dat geen plezier beleeft aan bewegen. We gaan ervoor dat alle
kinderen van jongs af aan in beweging komen en blijven, en zich op uiteenlopende vlakken ontwikkelen en hun talenten ontplooien.
Tussen al die Tilburgse kinderen is er ook een aantal met bijzondere sportieve talenten.
En met de potentie om door te groeien tot Nederlandse toppers of zelfs wereldtoppers.
We benadrukken ook bij deze groep dat plezier altijd voorop moet staan, maar we willen
hen tegelijkertijd stimuleren om tot het uiterste te gaan om die
top te bereiken. Dit proces en die ambitie ontwikkelen bijzondere kwaliteiten en zorgen voor een voorbeeldfunctie
voor anderen. Nog meer dan voorheen willen we op
zoek naar maatwerkoplossingen, en samen met het onderwijs, sportverenigingen en topsportorganisaties de
sporttalenten die onze stad rijk is zo optimaal mogelijk
faciliteren.
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Het uiteindelijk bereiken van het hoogste niveau in een sport is een ervaring die slechts
voor enkelen is weggelegd. Het vergt een enorm talent, doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Topsporters zorgen voor veel exposure en maken de stad trots. Zij zorgen voor
verbondenheid, stimulans en beweging in de stad. Ook na hun sportieve carrière kunnen ze nog heel veel betekenen voor Tilburg. We staan achter onze topsporters en willen de prestaties zichtbaar maken voor het grote publiek. Topsporters kunnen immers
het rolmodel zijn waar anderen zich aan op kunnen trekken. Dit doen we samen met
alle partijen die betrokken zijn in de wereld van topsport. Want we kunnen van elkaar
leren en elkaars kennis, ervaring en faciliteiten benutten. Samenwerking zorgt ervoor
dat we de topsporters beter kunnen bedienen met de faciliteiten die zij nodig hebben
om optimaal te presteren.
Topsportevenementen
Elk evenement levert plezier en dynamiek op. Vele breedtesportevenementen zijn een
jaarlijks terugkerend onderdeel bij sportverenigingen. Topsportevenementen, van regionaal tot wereldniveau, doen incidenteel onze stad aan.

Ambitie: SPORTBELEID VERBINDEN MET HET BELEID VOOR
STADSPROFILERING EN VOOR EVENEMENTEN EN KIEDNA van Tilburg:
ZEN VOOR TOPSPORTEVENEMENTEN DIE PASSEN BIJ
INNOVATIEF, SOCIAAL
HET DNA VAN TILBURG
EN CREATIEF
We focussen op meerjarentrajecten waarbij we insteken op brede betrokkenheid van
partners in de stad en waarin we groeien van breedte naar top, van kleinschalig naar
wereldniveau.
Hoe groter het bereik van een evenement, hoe meer dit voor de stad kan opleveren
aan exposure en economische spin-off. We delen die opbrengst graag met lokale
partijen.

Droom: WK Skateboarden in onze stad
In 2028 is Tilburg de gastheer van het WK Skateboarden. Omdat het evenement de laatste kwalificatie
en test is voor de komende Olympische Spelen
staan alle toppers te trappelen om zich te meten
aan de concurrenten. Sport en cultuur komen samen, er is van alles de beleven; de stad bruist van
de deelnemers en toeschouwers. Al maanden is
overal in de stad extra aandacht voor urban sports
& culture. Inwoners, van jong tot oud hebben kunnen
proeven aan deze sportvormen en worden ook tijdens

14

dit WK betrokken. Vele Tilburgers helpen trots mee als vrijwilliger en maken van dit evenement een groot succes.

5 vervolg
De beschreven visie geeft een duidelijke richting en ambities aan. Deze ambities vragen
om concretisering. We maken voor de drie pijlers uitvoeringsplannen met beleidskaders waarin we concreet aangeven hoe we de komende jaren uitvoering geven aan de
visie, ambities en uitgangspunten. Deze plannen maken we zoveel mogelijk samen met
onze collega’s uit de betrokken werkvelden. Er worden plannen gemaakt voor:
a. Accommodaties
b. Sporten en bewegen in de buitenruimte
c. Voorkomen en activeren
d. Topsport en talentontwikkeling
Vanzelfsprekend benoemen we hierin ook de onderlinge verbanden.
Financiën
Binnen de sportbegroting is een groot deel (grofweg 78%) van de middelen bestemd
voor de instandhouding en exploitatie van de sportinfrastructuur (velden, zalen, zwemwater en ijs). Daarnaast zijn op het gebied van sportstimulering middelen ingezet waarover afspraken met partners zijn gemaakt (zoals de inzet van combinatiefunctionarissen, > 5%).
In de deelplannen worden de ambities en de financiële vertaling hiervan beschreven. In
2019 zijn extra middelen beschikbaar gekomen. In de bestaande middelen zullen misschien verschuivingen plaatsvinden. Maar de ambities kunnen ook leiden tot behoefte
aan extra financiële middelen. We zien hiervoor gedeeltelijk kansen in de dekking door
de integrale samenwerking in het sociaal domein, waarmee we met de gezamenlijke
inzet van middelen
Sportbegroting Gemeente Tilburg
een multipliereffect
realiseren.
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