VENLO.FIT SPORTVISIE
2030
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INLEIDING
Voor u ligt de nieuwe Venlose sportvisie 2019
t/m 2030. De gemeente Venlo wil een visie,
een stip op de horizon, voor de lange termijn
vastleggen. We presenteren deze sportvisie
niet voor vier jaar, maar voor de lange termijn
tot 2030. Het hoofddoel verandert niet,
maar de uitvoering wel. We blijven daarom
oog houden voor trends en ontwikkelingen
want de maatschappij verandert namelijk
erg snel. Door de uitgangspunten en het
uitvoeringsplan eens per drie jaar te herijken,
spelen we hier zoveel mogelijk op in, zonder
het hoofddoel te veranderen.

Met de programmalijn Gezond en Vitaal willen
we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van
leven van onze inwoners. Hiervoor zetten
we een drietal instrumenten in, namelijk:
sportontwikkeling, sportvoorzieningen en
activiteiten op het gebied van het behouden
en versterken van de gezondheid en vitaliteit
van onze inwoners. Wij willen onderzoeken of
onze inspanningen en die van onze partners
ook het gewenste effect opleveren. Daarom
hebben wij de volgende hoofddoelstelling
voor deze programmalijn geformuleerd:
Het versterken van de positieve gezondheid
van onze inwoners

PROGRAMMA GEZOND EN
ACTIEF VENLO
De sportvisie maakt onderdeel uit van het
programma Gezond en Actief Venlo. Dit
programma kent vier programmalijnen,
namelijk Ontplooiing, Gezond en Vitaal,
Zelfredzaamheid en Meedoen. In de
programmalijn Gezond en Vitaal gaan wij in
op de activiteiten die wij samen met onze
maatschappelijke partners uitvoeren op het
gebied van sport, bewegen en het behouden
en versterken van de gezondheid en vitaliteit
van onze inwoners.
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WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Het doel voor de komende jaren is een
efficiëntere samenwerking in de gemeenschap
met iedereen die zich bezig houdt met sport,
bewegen en gezondheid. Het hoofddoel
kunnen we alleen bereiken als we gezamenlijk
een gedeelde verantwoordelijkheid nemen.
We willen partners, verenigingen en zeker
ook inwoners prikkelen om met ideeën te
komen hoe we samen het hoofddoel kunnen
bereiken. Een eerste belangrijke stap hierin
is gezet door samen te werken aan de
ontwikkeling van deze sportvisie.

In deze sportvisie benoemen we de
belangrijkste ambities met betrekking tot
sport en bewegen voor de gemeente Venlo.
Dit betekent niet dat we deze ambities als
gemeente allemaal zelf kunnen en willen
oppakken. Sport en bewegen moet voor
iedereen toegankelijk zijn en daarom zetten
we in op gedeelde verantwoordelijkheid en
partnerschap. We nodigen iedereen uit om
een bijdrage te leveren aan de uitvoering van
onze ambities.
We kiezen bewust voor een lange termijn
visie om het verschil te maken voor onze
inwoners. In de aanloop van deze visie hebben
we daarom ook op verschillende manieren
sportverenigingen, maatschappelijke partners
en bedrijven om input gevraagd. Het is
noodzakelijk dat de nieuwe sportvisie van en
voor iedereen is.

De hoofddoelstelling voor het beleidsterrein
sport en bewegen luidt dan ook:

‘Het bevorderen van sport en bewegen voor
alle inwoners.’
Dit hoofddoel is natuurlijk nog erg algemeen.
Verderop in deze visie gaan we hier
nader op in via diverse thema’s. Tijdens
onze bijeenkomsten met verenigingen,
maatschappelijke partners en bedrijven
hebben we onze focus bepaald. Dit heeft
geresulteerd in vier uitgewerkte thema’s
waar we ons de komende jaren op gaan
richten. Daarnaast kijken we goed wat er al is
vastgelegd en welke trends en ontwikkelingen
actueel zijn op het gebied van sport en
bewegen. Dit bepaalt mede de uitwerking van
deze sportvisie.

Burgers, verenigingen, maatschappelijke
partners en bedrijven ondernemen zelf veel
om inwoners in beweging te krijgen. De
gemeente wil daarnaast iedereen stimuleren
om met ideeën te komen dat inwoners meer
en blijvend gaan bewegen. Want uiteindelijk
willen we bereiken dat alle inwoners sporten
en bewegen.
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AANSLUITENDE VISIES EN WETGEVING
We hebben op zowel landelijk, regionaal als
lokaal niveau veel beleid vastgelegd. In dit
hoofdstuk geven we weer welke invloed de
diverse beleidsdocumenten hebben op de
sportvisie. De belangrijkste opgaven uit deze
visies in relatie tot sport en bewegen zullen
we hieronder nader toelichten:

LANDELIJK: NATIONAAL SPORTAKKOORD
‘SPORT VERENIGT NEDERLAND’
Het belangrijkste bovenlokale beleidskader is
het Nationaal Sportakkoord genaamd ‘Sport
verenigt Nederland’. De belangrijkste opgaven
uit dit beleidskader zijn dat:

•

LANDELIJK: NATIONAAL
PREVENTIEAKKOORD: ; EEN GEZONDER
NEDERLAND’
Naast het Nationaal Sportakkoord, is een
belangrijk landelijk beleidskader het Nationaal
Preventieakkoord. Dit akkoord kent drie
speerpunten, namelijk roken, overgewicht
en problematisch alcoholgebruik. Het thema
overgewicht heeft een nadrukkelijke relatie
met deze sportvisie. Overgewicht is een
bekend probleem in de gemeente Venlo.
De uitwerking van deze sportvisie gaat een
bijdrage leveren aan het terugdringen hiervan.

•

Bij ons beweegt iedereen (Iedereen
Kan Sporten). Bewegen mag voor
niemand grenzen of beperkingen
opleveren. We zien bewegen als een
belangrijk middel ter versterking van
de basisinfrastructuur. Voor mensen
met enige vorm van beperking halen
wij drempels weg om te sporten en te
bewegen;
Wij zijn spelbepalers. Spelbepalers
zijn onze sportverenigingen.
Vraagstukken op het gebied van
verenigingsondersteuning is een
belangrijk aandachtspunt voor alle
gemeenten. Hiervoor koppelen we
regionaal kennis en ervaring aan
bepaalde vraagstukken om zo onze
verenigingen te ondersteunen.

OMGEVINGSWET

In de uitvoering van zowel het
gezondheidsbeleid als de sportvisie lopen
we hand en hand en ondersteunen we elkaar
waar nodig. We zetten sport veelvuldig
als middel in om inwoners te helpen of
te ondersteunen in het hanteren van het
terugdringen vn overgewicht.

WAT BETEKENT DIT VOOR SPORT EN
BEWEGEN?
Er ligt al veel vast, maar wat betekent dit
nou voor deze sportvisie? Sport en bewegen
is een middel dat een bijdrage levert aan de
opgaven uit deze vastgestelde visies. Daar
spelen wij dan ook zoveel mogelijk op in. Dit
betekent:

LOKAAL: SOCIALE STRUCTUURVISIE 2022
•

•

•

Iedere inwoner de mogelijkheid heeft om
te sporten en bewegen. De ambitie is dat
iedere Nederlander een leven lang plezier
kan beleven aan sporten en bewegen.
Belemmeringen vanwege financiën,
leeftijd, fysieke of mentale gezondheid,
etnische achtergrond, seksuele geaardheid
of sociale positie nemen we weg.
We gaan voor vitale sport- en
beweegaanbieders in onze gemeente. De
ambitie is om alle typen aanbieders van
sport en bewegen toekomstbestendig
te maken en houden. De financiële en
organisatorische basis wordt op orde
gebracht zodat aanbieders hun vizier
kunnen richten op een passend aanbod en
op passende bindingsvormen;
We willen dat de jeugd vaardig in
bewegen is. De ambitie is om meer
kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten
voldoen en om de neerwaartse spiraal van
de motorische vaardigheid van kinderen
de komende jaren naar boven toe om te
buigen.

De omgevingswet bundelt wet- en
regelgeving op het gebied van de fysieke
leefomgeving en stelt de leefomgeving en de
gebruiker centraal in plaats van regelgeving.
Sport en bewegen is direct verbonden aan
de leefomgeving. Met de komst van de
Omgevingswet zijn deze onderwerpen ook
beleidsmatig verbonden. Sport en bewegen
wordt zodoende een afwegingskader bij de
inrichting van de fysieke leefomgeving.
REGIONAAL: REGIOVISIE SPORT NOORDLIMBURG
De gemeente Venlo werkt samen met zes
gemeenten uit Noord-Limburg. Samen
hebben deze gemeenten een regionale
sportvisie vastgesteld. Projecten die de
gemeentegrenzen overstijgen worden in
samenwerking met de sportregio opgepakt.
De regiovisie gaat in op zeven verschillende
speerpunten, waarvan drie speerpunten
prioriteit hebben, namelijk:
•
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Wij leren bewegen. Goed en gezond
bewegen is een basis die wij alle inwoners
willen meegeven. Sport, bewegen en
gezondheid wordt hierin als één gezien.
Schooljeugd stimuleren wij meer blijvend
te bewegen, gezonder te eten met als doel
dat zij beter in hun vel zitten;

•
De Sociale Structuurvisie 2022 is voor de
nieuwe Venlose sportvisie het belangrijkste
overkoepelende visiedocument. De nieuwe
Venlose sportvisie draagt namelijk bij aan
het realiseren van de opgaven uit de Sociale
Structuurvisie 2022. Sport en bewegen
draagt als middel bij aan al deze opgaven:
•

•
•

•

Iedere inwoner levert een bijdrage
naar vermogen aan onze samenleving:
meedoen;
Iedereen ontwikkelt zijn competenties:
persoonlijke ontwikkeling;
Iedereen werkt aan zijn vitaliteit en
gezondheid, waar nodig bieden wij zorg
of een vangnet: wij hebben oog voor
zorg en vitaal;
Iedereen heeft recht op een veilig
bestaan en werkt mee aan een veilige
leefomgeving.

LOKAAL: LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID
VENLO

Onze opgave

Allereerst moet sport en bewegen al onze
inwoners plezier brengen. Daarnaast zetten
we sport en bewegen als middel in om
gezondheidsachterstanden terug te dringen,
inwoners mee te laten doen via verenigingen
en beweegclubjes en dat inwoners zich
zowel fysiek als mentaal door sport en
bewegen blijven ontwikkelen.
•

Onze focus

We hebben speciale aandacht voor onze
jeugd. Sport en bewegen moet allereerst
plezier opleveren bij kinderen en jongeren.
Ieder kind moet in staat gesteld worden
om te kunnen bewegen. Sport moet in het
DNA van ieder kind komen. Met sport en
bewegen willen we dat de Venlose jeugd
zich persoonlijk ontwikkelt, vaardiger
in bewegen wordt, gezond opgroeit en
weerbaar is. Hier wordt de basis gelegd voor
een leven lang bewegen en gezond leven.

Sport en bewegen heeft een nadrukkelijke
relatie met het lokaal gezondheidsbeleid.
Bewegen is één van de hoofdthema’s in
dit beleid. Sport en bewegen is bij uitstek
een middel om de gezondheid van onze
inwoners te bevorderen.
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SPORTEND VENLO IN FEITEN EN CIJFERS
We willen graag zoveel mogelijk inwoners in beweging houden en krijgen. Sporten en
bewegen dragen bij aan een gezonde leefstijl, het geeft plezier en zorgt voor ontmoeting.
Maar hoe gezond en sportief is onze gemeente eigenlijk? In dit hoofdstuk geven we een
inzicht hoe het beweeggedrag ervoor staat. Met deze nieuwe sportvisie gaan we ervoor om
samen nog meer inwoners in beweging te brengen!

HOE GEZOND EN SPORTIEF IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND EN SPORTIEF ZIJN ONZE VOLWASSENEN?

FEITEN EN CIJFERS OVER SPORTEND VENLO

1.

1.

1.

GEZOND BEWEGEN

20% voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (NNGB): 150 minuten matig intensief bewegen
per week.
2.

64% voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
(NNGB): 150 minuten matig intensief bewegen per week.

20,6% van onze inwoners zijn lid van één of meerdere
sportverenigingen.

2.

2.

SPORTEN

24% van onze volwassenen tussen de 20 en 24 jaar sport bij
een sportvereniging. Daarna daalt dit gestaag naar 16% tot
en met 75 jarigen. 79% sport in een ongeorganiseerd verband
(bijvoorbeeld hardlopen, fietsen, wandelen of fitnessen).
3.

INACTIVITEIT

70% van de jongeren kijkt 2 uur per dag of langer naar
een beeldscherm kijkt.

4.

79% van onze inwoners sporten op een ongebonden en
ongeorganiseerde wijze.
3.
BEZETTINGSGRAAD
BINNENSPORTACCOMMODATIES

65% van onze binnensportaccommodaties (sporthal-,
sportzaal-, gymzaal) worden door verenigingen, scholen en
particulieren bezet om te sporten en te bewegen.

OVERGEWICHT
4.

GEZONDE SCHOLEN

OVERGEWICHT
52% van de Venlose inwoners heeft overgewicht en 16% heeft
obesitas.

14% van de Venlose jeugd heeft overgewicht of
obesitas.
5.

ONGEBONDEN SPORTERS

ZITGEDRAG

25% van de volwassenen zit teveel. Gemiddeld zit een
Venlose inwoner 9 uur per dag.

4.

LIDMAATSCHAP SPORTVERENIGING

SPORTEN

60% van onze jeugd tot 14 jaar sport bij een
sportvereniging. Tot en met 19 jaar daalt dit naar 38%.
79% van onze jeugd tot 18 jaar sport minimaal 1 dag per
week in een ongeorganiseerd verband (bijvoorbeeld:
hardlopen, fietsen, wandelen, op straat voetballen of
fitnessen).
3.

GEZOND BEWEGEN

5.

EENZAAMHEID

19 scholen (zowel primair-, voortgezet-, als speciaal
onderwijs) hebben het certificaat gezonde school, waarvan
7 scholen het deelcertificaat sport en bewegen hebben.

MOTORISCHE VAARDIGHEDEN
46% van de volwassenen voelt zich op enige wijze wel eens
eenzaam.

25% van de jeugd kent een motorische achterstand.
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
Willen we zoveel mogelijk inwoners in beweging krijgen, dan zullen we goed moeten inspelen
op trends en ontwikkelingen in onze maatschappij en in de sport. In deze sportvisie blijft het
einddoel te allen tijde overeind staan, maar bepalen trends en ontwikkelingen mede hoe we
de ambities in deze visie gaan bereiken.

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELINGEN

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

VENLO VERGRIJST

COMMERCIALISERING VAN HET
VRIJETIJDSAANBOD

Het aantal verenigingslidmaatschappen in
de gemeente Venlo neemt af. In de laatste
drie jaren is het percentage inwoners dat
lid is van een sportvereniging afgenomen
van 21,4% in 2015, naar 21,2% in 2016, naar
uiteindelijk 20,6% in 2017. Deze ontwikkeling
ligt in lijn met de landelijke ontwikkeling.
Steeds minder mensen gaan sporten bij een
vereniging en kiezen voor een andere sporten beweeginvulling. Dit is een landelijke trend
(KISS rapportage, NOC*NSF, 2018).

De gemeente Venlo vergrijst. De prognoses
laten zien dat het aantal inwoners in de
leeftijdsgroepen tussen 10 en 25 jaar gaat
afnemen. De leeftijdsgroep tussen 30 en 65
jaar blijft stabiel. Vanaf 65 jaar zien we een
toename in het aantal inwoners. Kortom, de
gemeente Venlo vergrijst. Daarnaast is de
regio Noord-Limburg door de Rijksoverheid
als anticipeergebied bestempeld. Dit zijn
gebieden waar de bevolking nu nog niet
daalt, maar in de toekomst wel. De prognose
laat zien dat het totaal aantal inwoners in de
gemeente Venlo stabiel blijft en niet meer dan
1% gaat dalen naar verwachting (CBS, 2018).
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In de afgelopen jaren is het vrijetijdsaanbod
sterk gegroeid. Dit is deels het gevolg van het
feit dat mensen steeds meer op zoek gaan
naar een andere sportbeleving. Het gevolg
voor de sport is dat de traditionele aanbieders
van sport (zoals sportverenigingen) op de
markt voor vrijetijdsbesteding concurrentie
ondervinden van partijen die gewend zijn
commercieel te opereren. In Venlo is de
Venloop hier een goed voorbeeld van. Dit
evenement trekt heel erg veel inwoners aan
om deel te nemen en in beweging te komen
(Kenniscentrum Sport, 2018).

VERENIGINGSLIDMAATSCHAPPEN NEMEN
AF

MOTORISCHE VAARDIGHEDEN NEMEN AF
Onze jeugd beweegt steeds minder en speelt
minder buiten. Dit komt met name doordat
andere (technologische) verleidingen ervoor
zorgen dat de jeugd andere keuzes maakt.
Kinderen die onvoldoende bewegen hebben
een slechtere motorische ontwikkeling. In
Nederland kampt momenteel 25% van de
Nederlandse jeugd met een motorische
achterstand door te weinig beweging (MQ
scan, 2017).

WERELDKAMPIOEN ZITTEN
Nederland is ‘wereldkampioen’ zitten.
De verleiding om meer te zitten is door
technologische ontwikkelingen groter
geworden. Dit ligt in lijn met de ontwikkeling
dat wij steeds minder (goed) bewegen. De
gemiddelde Venlonaar zit negen uur per dag
(GGD monitor, 2017).
ONGEBONDEN SPORTEN IS STEEDS MEER
IN OPKOMST
Sporten is steeds meer een individuele
bezigheid. Het aantal lidmaatschappen van
verenigingen neemt steeds verder af, terwijl
het percentage inwoners dat voldoet aan
de NNGB norm stabiel blijft. Steeds vaker
kiezen inwoners voor een on- of anders
georganiseerde vorm van sport en bewegen.
Een aantal ontwikkelingen ligt hieraan ten
grondslag:
•

Individualisering. Een landelijke tendens
is dat sporten en bewegen steeds meer
een individuele bezigheid is. Flexibiliteit
in tijd, maar ook in het type sport en naar
eigen invulling dit plannen zorgt ervoor
dat steeds meer inwoners kiezen voor
deze ongeorganiseerde vorm van sport en
bewegen;
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ECOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
•

•

Beleving. De beleving van en bij een sport
wordt belangrijker voor mensen. Er wordt
steeds vaker gekozen om verschillende
sporten af en toe te doen, dan zich
volledig te concentreren op één of enkele
activiteiten. Sport, recreatie, ontspanning
en vermaak gaan steeds meer door elkaar
lopen (Kenniscentrum Sport, 2018);
Hoge mate van ‘nieuwe’ concurrentie.
Individualisering is voor een deel in
opkomst door de enorme concurrentie
binnen het sportaanbod. Voor een aantal
jaren terug was een sportvereniging
dé plek om te sporten en te bewegen.
Tegenwoordig is er door het commercieel
aanbod en het zelfstandig sporten en
bewegen in de openbare ruimte diverser
aanbod. Technologische ontwikkelingen
maken het steeds meer mogelijk om eigen
sportprestaties en gezondheidsindicatoren
te meten, wat het individueel sporten
stimuleert (Kenniscentrum Sport, 2018).

GROEIENDE AANDACHT VOOR EEN
GEZONDE LEEFSTIJL
Gezondheidsachterstand gecombineerd met
de hedendaagse technologie zorgt ervoor dat
mensen steeds meer aandacht hebben voor
een gezonde leefstijl. Deze ontwikkeling is
een kans om meer inwoners in beweging te
krijgen (Kenniscentrum Sport, 2018).

VITALITEIT VERENIGINGEN
DUURZAME SPORTINFRASTRUCTUUR
Een groeiende ontwikkeling is dat
verenigingen steeds moeilijker hun aanbod
georganiseerd krijgen. Vaak komt dit door een
terugloop aan leden en een terugloop in het
kader om dit te organiseren. Iedere gemeente
streeft na dat de eigen verenigingen vitale en
toekomstbestendige verenigingen zijn. Een
vitale vereniging is een vereniging die in staat
is zelfstandig haar maatschappelijke rol in te
vullen (Sportregio Noord-Limburg, 2017).

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
INDIVIDUALISERING DOOR TECHNOLOGIE
De innovaties op technologisch vlak volgen
elkaar in steeds hoger tempo op. Sporten
en bewegen worden op allerlei manieren
mogelijk gemaakt via bijvoorbeeld sportapps.
Dit zorgt voor concurrentie ten opzichte
van het sporten bij een sportvereniging. Het
sociale leven, en dus ook de sportbeoefening,
raakt geïnformatiseerd. Fysieke ontmoeting of
contact is voor allerlei
zaken (werken, winkelen, sport organiseren)
steeds minder noodzakelijk. Aan de ene kant
is het zich verenigen hiervoor dus niet meer
direct nodig. Het stimuleert juist om meer
individueel te gaan sporten.

Een van de speerpunten uit het
Nationaal Sportakkoord is een duurzame
sportinfrastructuur. De gemeente Venlo
(als Cradle-to-Cradle gemeente) wil
zoveel mogelijk inspelen op dergelijke
ontwikkelingen. Duurzaamheid vraagt
een breed en intensief gebruik. Intensief
gebruik is mogelijk daar waar kwaliteit wordt
geleverd en accommodaties voldoen aan
de behoefte van de gebruikers. Daar waar
de openbare ruimte beweegvriendelijker
is en sportaccommodaties meer openbaar
toegankelijker, zal breder en intensiever
gebruik plaatshebben. Verduurzamen van
sportaccommodaties moet de energielasten
reduceren. Bij nieuwbouw wordt gestreefd
naar energieneutraliteit. Geen gebruik meer
maken van een gasaansluiting, gebruik
van een warmtepomp en installeren van
ledverlichting en het zelf energie opwekken
(zonnepanelen) helpen hierbij (Ministerie van
VWS, 2018).

POLITIEK-JURIDISCHE ONTWIKKELINGEN
FINANCIËLE SITUATIE GEMEENTE VENLO
Het uitgangspunt in de coalitieakkoorden
van 2014 en 2018 is een hogere mate van
burgerparticipatie.

Voor sport betekent dat we toegroeien
naar een andere balans in de
verantwoordelijkheden van de overheid
en die van de sportverenigingen. Dat
sluit hogere tarieven, lagere subsidies
en andere afspraken over realisatie en
onderhoud van sportaccommodaties
niet uit. Dit heeft een grote impact op
de sportverenigingen. Er is geen balans
meer tussen inkomsten en uitgaven van
de vereniging. De vereniging die ook al
last heeft van minder sponsorinkomsten,
minder vrijwillig kader, een hogere mate
van individualisering en vergrijzing en krimp
van de bevolking. Schaalvergroting ligt dan
voor de hand om deze ontwikkelingen het
hoofd te kunnen bieden. Dat betekent dat
samenwerkingsvormen tussen verenigingen
moeten leiden tot sterke, vitale verenigingen.

NATIONAAL PREVENTIE EN
SPORTAKKOORD.
Dit bovenlokale beleidskader is in het vorige
hoofdstuk toegelicht. Deze ontwikkeling
draagt eraan bij dat ook vanuit de landelijke
overheid meer aandacht komt voor
preventie. Deze ontwikkeling zorgt voor meer
mogelijkheden op het gebied van sport,
bewegen en gezondheid. Daar waar mogelijk
sluit de sportvisie aan bij deze landelijke
ontwikkelingen.

ONZE UITDAGINGEN

10

11

De bovenstaande uiteenzetting laat zien dat wij voldoende uitdagingen
hebben samen met onze sportaanbieders. Op verschillende vlakken
hebben wij uitdagingen, die benoemen wij hieronder:
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•

Demografische ontwikkeling zorgt voor andere of nieuwe
sportbehoeften. Volwassenen en ouderen sporten en bewegen
minder vaak bij een sportvereniging, maar bewegen in andere
verbanden.

•

Sportverenigingen zijn niet altijd meer dé plek om te sporten en te
bewegen. Individueel sporten en bewegen in de openbare ruimte
is steeds verder in opkomst. Maar verenigingen zijn wel nog steeds
een belangrijke hoeksteen van onze maatschappij (op sportief en
sociaal vlak).

•

Gezondheidsachterstanden lopen steeds verder op. Sport en
bewegen is hierin een krachtig middel om deze achterstanden
terugdringen.

•

Concurrentie in het aanbod (zowel sport- als andere
vrijetijdsbestedingen) is groot. Er zijn meer sportkeuzes, maar ook
andere vrijebestedingen. Samenwerking is dus van belang om een
gezonde toekomst als vereniging tegemoet te gaan.
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AMBITIES
1.

WIJ LEREN BEWEGEN
Dit speerpunt richt zich op onze jeugd. We willen dat onze jeugd opgroeit
met sport en bewegen. Dit moet in het DNA van onze jeugd komen en
vormt de basis voor een leven lang sport en bewegen. Onze jeugd beweegt
momenteel minder en krijgt steeds meer te maken met ongezonde
verleidingen wat leidt tot gezondheidsachterstanden. Dit willen we
voorkomen, waardoor dit speerpunt enorm belangrijk is voor de gemeente
Venlo.

2.

IEDEREEN KAN SPORTEN
Dit speerpunt richt zich op onze kwetsbare inwoners en ouderen. Sport
en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Doordat wij vergrijzen,
willen we ervoor zorgen dat ouderen beter en langer kunnen blijven sporten
en bewegen. Voor kwetsbare inwoners, waarbij sport en bewegen minder
vanzelfsprekend is (om welke reden dan ook), helpen wij een handje zodat
ook zij laagdrempelig kunnen sporten en bewegen.

3.

SPORTVERENIGING EN HAAR VOORZIENINGEN

RICHTINGGEVENDE UITGANGSPUNTEN
Een aantal richtinggevende kaders is van belang bij het realiseren van
onze ambities.
•
We werken volgens de visie positieve gezondheid.
Met de visie positieve gezondheid kijken we gezamenlijk wat burgers
goed kunnen en zetten onze inwoners in hun kracht. We proberen
zoveel mogelijk eigenaarschap bij onze inwoners zelf neer te leggen
en ondersteunen en faciliteren hen daar waar nodig.
Met behulp van een sportalliantie werken we structureel 		
samen met onze partners.
Samenwerken met onze partners is cruciaal. Alleen gaat het ons niet
lukken om zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Daar
spelen verenigingen, andere sportaanbieders, werkveldpartners
en ook inwoners zelf een belangrijke rol in. Met behulp van een
sportalliantie als samenwerkingsverband, willen we ook in de
uitvoering structureel samenwerken, elkaar ondersteunen, kennis
delen en elkaar inspireren. Dit met als doel om alle inwoners in
beweging te krijgen of te houden.
•

GOEDE VOORBEELDEN
Sportverenigingen zijn een belangrijke hoeksteen van onze maatschappij op
sportief als ook sociaal vlak. De verenigingen moeten we blijven faciliteren.
Echter veranderen ook de behoeften van onze inwoners. We willen dat onze
verenigingen een belangrijke rol blijven spelen in onze gemeente. Daarnaast
moeten we met onze sportvoorzieningen beter inspelen op de behoeften van
onze inwoners.
4.

In de uitvoering hebben we al veel goede voorbeelden. Iets wat goed
gaat willen we graag continueren. Wel blijven we aandacht houden
voor ontwikkelingen en behoeften. We stellen dus bij waar nodig. Bij
ieder speerpunt lichten we voorbeelden uit om onze ambities meer
tot de verbeelding te laten spreken. Hiermee laten we zien hoe onze
ambitie er mogelijk uitziet in de uitvoering.

ONZE RUIMTE DAAGT UIT
Sport in ongeorganiseerd verband neemt steeds verder toe. Onze openbare
ruimte dient steeds vaker als sport- en beweegruimte. We willen daarom dat
onze ruimte uitdaagt tot sport, bewegen, spelen en recreëren
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1.

WIJ LEREN BEWEGEN

Sporten, bewegen en gezond opgroeien is
een basis die wij onze jeugd willen meegeven.
We willen dat sport en bewegen in het DNA
van onze jeugd komt. Sport en bewegen
is leuk en brengt plezier, draagt bij aan
het gezond opgroeien en zorgt ervoor dat
onze jeugd zich motorisch ontwikkelt. Jong
geleerd, is oud gedaan!

HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
We willen de ambitie bereiken door:
•

•
WAAROM DIT SPEERPUNT?
Landelijk en ook lokaal is er steeds meer
aandacht voor een gezonde leefstijl. Het
percentage overgewicht bij jonge kinderen en
jongeren in de gemeente Venlo is aanzienlijk
hoog. Ook zitten kinderen steeds vaker en
langer. Dit heeft nadelige effecten op de
lange termijn en daarmee op het leven en
welbevinden van leerlingen op scholen. De
gevolgen van de veranderende maatschappij
zijn dan ook bij de schoolgaande jeugd
duidelijk merkbaar. De jeugd wordt verleid
tot inactiviteit door diverse technologische
ontwikkelingen en bewegen daardoor te
weinig beweegt. Daarnaast zorgt onze
maatschappij voor veel verleidingen aan
ongezonde voeding. Deze combinatie zorgt
voor een ongezonde basis.

ONZE DROOM
De gemeente Venlo wil een kentering
teweeg brengen bij onze jeugd, samen met
het onderwijs en betrokken partners. Onze
droom is om in 2025 de gezondste regio van
Nederland te zijn. We willen dit bereiken door
voornamelijk onze aandacht te vestigen op de
jeugd. Onze jeugd beweegt blijvend, groeit op
met een gezonde leefstijl en zit lekker in hun
vel.
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•

Het continueren van de JOGG aanpak.
Hierbij begeleiden en stimuleren wij
scholen om de uitgangspunten van JOGG
en de ‘Gezonde School’ in hun beleid op
te nemen en uit te voeren.
Het blijven begeleiden en ondersteunen
van groepsleerkrachten bij het verzorgen
van kwalitatief bewegingsonderwijs en
het verzorgen van motorisch remedial
teaching bij kinderen met achterstanden
en weerbaarheidstrainingen.
Het door ontwikkelen van de lifestyle visie
op het voortgezet onderwijs. Scholen
spelen een cruciale rol in het aanbieden
van beweegprogramma’s, gezonde
voeding en een gezonde leefstijl. Het
OGVO wil samen met de gemeente Venlo
schoolgaande jeugd stimuleren meer
en blijvend te bewegen en gezonder te
eten. Waar mogelijk ontwikkelen we deze
aanpak door op het primair- en speciaal
onderwijs.

WAT HEEFT AANDACHT NODIG?
Om onze ambities te realiseren hebben we
specifieke aandacht nodig voor de volgende
aspecten:
•

•

•

Versterken van de samenwerking tussen
onderwijs, gemeente, verenigingen,
partners, sportregio en de provincie.
Afstemming tussen verschillende
beleidsterreinen binnen de gemeente
Venlo.
De rol van de vakdocent in het primair
onderwijs

AMBITIES
1.

Alle kinderen hebben plezier in sport en groeien gezond op. We
willen bereiken dat kinderen plezier krijgen in sport, goed leren
bewegen en gezond opgroeien. We willen hiermee meer kinderen
in beweging krijgen en het overgewichtspercentage terugdringen,
met name in lage SES wijken.

2. Geen kinderen kennen een bewegingsachterstanden. Kinderen
hebben geen motorische achterstand. Iedereen kan meedoen
met sporten, bewegen of andere zaken op en rondom school. Alle
kinderen en jongeren zijn weerbaar en staan met zelfvertrouwen in
het leven. Hierdoor dragen we bij een makkelijke overgang tussen
het primair- en voortgezet onderwijs.
3. Alle jongeren bewegen blijvend, eten gezond en zitten daardoor
lekker in hun vel. Samen met het voortgezet onderwijs en
betrokken partners werken we aan een gezamenlijke aanpak.
Bewegen en gezondheid wordt volledig geïntegreerd in het
lesprogramma waarbij dagelijks bewegen en actief leren van
belang zijn. Kinderen en jongeren hebben geen motorische
achterstand, minder overgewicht en er is minder schooluitval.
4. Talentontwikkeling en talentherkenning
Samen met de topsport talentschool Den Hulster, Provincie
Limburg en betrokken partners zoals sportverenigingen werken
we aan de ontwikkeling van een Venlose Sportzone. Hiermee
zetten we in op talentontwikkeling en talentherkenning. Met deze
Sportzone bieden we talentvolle jongeren mogelijkheden om hun
talenten verder en nog beter te ontwikkelen.
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IN GESPREK MET DE PROJECTLEIDER VALUAS
VITAAL BIJ HET VALUASCOLLEGE
OVER DE LIFESTYLE VISIE VOOR EN DOOR JONGEREN OP HET VALUAS COLLEGE.

Een van de ambities is een gemeenschappelijk aanpak met het voortgezet onderwijs om
beweging en gezondheid onderdeel te laten uitmaken van het curriculum op het onderwijs.
Hiermee creëren we structurele aandacht voor dagelijkse beweging, gezonde voeding om
jongeren lekker in hun vel te laten zitten. Het Valuascollege is hier samen met de gemeente
Venlo al mee aan de slag gegaan. Jongeren spelen zelf hierin een hele belangrijke rol over het
bepalen van activiteiten.

INTRODUCTIE VALUAS COLLEGE
‘’Het Valuascollege wil door middel van Valuas
Vitaal zich inzetten voor de gezondheid
van jongeren zodat zij zich ontwikkelen
en lekker in hun vel zitten. Valuas Vitaal is
een uitwerking van de OGVO lifestyle visie,
waar we met de drie voortgezet onderwijs
campussen in Venlo aan werken. Onder
Valuas Vitaal vallen alle activiteiten die we
doen voor medewerkers, leerlingen en ouders.
Dit doen we volgens het gedachtegoed van
positieve gezondheid. Valuas Vitaal zet dus
op gezondheid in de breedste zin van het
woord.’’
OP WELKE WIJZE DRAAGT HET VALUAS
COLLEGE BIJ AAN HET REALISEREN VAN
ONZE AMBITIES?
‘’De behoeften van onze leerlingen en
medewerkers staan centraal. Op basis
hiervan werken we aan hun gezondheid, in
de breedste zin van het woord. Om deze
behoeften in kaart te brengen hebben wij een
leerlingendenktank. Hierin zitten leerlingen
van alle leerjaren en afdelingen. Zij geven
aan waar zij behoefte aan hebben. Daarnaast
geven ook medewerkers aan waar zij behoefte
aan hebben. Daar waar mogelijk nodigen we
ook ouders uit, bijactiviteiten.’’
‘’Samen met de sportconsulente, leerlingen
van Fontys Sportkunde en andere interne en
externe experts proberen we in de behoeftes
van leerlingen en medewerkers te voorzien.
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Enkele voorbeelden hiervan zijn het
realiseren van onze yoghurt- en saladebar,
lessen positieve psychologie, mindfullness,
hardloopclinic, pauzespellen, Valuasmusical,
ontbijten op school, reanimatie-onderwijs,
schoolsteward-programma en rouw- en
verliesverwerking. Een breed scala aan
voorbeelden die ingaan op alle aspecten van
gezondheid.‘’
WAAROM MOET EEN SCHOOL ZICH
HIERMEE BEZIG HOUDEN?
‘’Leerlingen en medewerkers komen pas tot
leren en werken als zij lekker in hun zitten
en vitaal zijn. Wij zien aandacht voor de
gezondheid van leerlingen en medewerkers
als een basisvoorwaarde om te komen tot
goede prestaties.’’

WELKE PARTNERS ZIJN HIER
NOG MEER BIJ BETROKKEN?
‘’In dit kader werken we, naast de
gemeente Venlo, intensief samen
met de Provincie Limburg, GGD
Limburg-Noord, De Gezondste
Regio 2025, het primair
onderwijs, de gezonde school
van de toekomst en MRoutes.
Dit zijn allemaal partners die
willen ondersteunen in het
versterken van de gezondheid
van leerlingen en medewerkers.’’
HOE GAAT DE
SAMENWERKING VERDER?
‘’We willen elkaar blijven
inspireren en stimuleren om het
gezamenlijk doel te bereiken,
namelijk een gezonde jeugd.
Daarnaast willen we krachten
bundelen om te zorgen voor
borging van alle inspanningen in
de vorm van een gezondheidslijn
van primair onderwijs naar
voortgezet onderwijs en verder.’’

HOE VIND U DE SAMENWERKING MET DE
GEMEENTE VENLO?
‘’Deze samenwerking verloopt heel positief.
De gemeente Venlo luistert goed naar de
behoeftes van de school en speelt daar op in.
Daar waar scholen beperkte mogelijkheden
hebben om functionarissen specifiek
voor dit onderdeel uren te geven, vult de
gemeente dit perfect aan met de inzet
van sportconsulenten. We hebben hierin
gezamenlijke doelen en staan voor hetzelfde
dus is het erg prettig dat we elkaar op deze
wijze kunnen versterken.’’
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2.

BIJ ONS BEWEEGT IEDEREEN

Iedereen moet mee kunnen doen door middel
van sport en bewegen. Beweging is fysiek en
sociaal voor veel inwoners belangrijk, maar
lang niet vanzelfsprekend. Met dit speerpunt
willen we een bijdrage leveren om bewegen
voor iedereen toegankelijk te maken en
beperkingen weg te nemen. Sport is voor
iedereen, ongeacht levensfase of beperkingen.
Alleen door samenwerking met betrokken
partners kunnen we het mogelijk maken dat
iedereen in beweging komt.

•

•

•

Het ondersteunen en faciliteren van
verenigingen en beweeggroepen om in te
spelen op behoeften van ouderen.
Het voortzetten en intensiveren van
sport- en gezondheidsactiviteiten en de
beweegpas voor inactieve en kwetsbare
ouderen.
Een wijkgerichte aanpak waarbij we
beperkingen wegnemen, maatwerk
leveren en zorgen voor een warme
overdracht naar beweegaanbod. We
spelen in op beweegbehoeften in de wijk.

WAAROM DIT SPEERPUNT?
WAT HEEFT AANDACHT NODIG?
De gemeente Venlo vergrijst en het aantal
chronisch zieken stijgt. We krijgen meer
ouderen in onze gemeenten en dat brengt
nieuwe of andere behoeften met zich mee.
Ouderen blijven langer vitaal en in beweging.
Daarnaast laten onderzoeken zien dat de
gezondheid van onze inwoners verslechtert.
Overgewicht is onverminderd hoog bij
volwassenen en ouderen. Ook eenzaamheid
en depressie zijn uitingen van een verminderd
mentaal welbevinden. We willen dat onze
volwassenen en ouderen mee kunnen doen
door middel van sport en bewegen. We
hebben speciale aandacht voor kwetsbare
inwoners en ouderen.
ONZE DROOM
Onze droom is dat iedere (kwetsbare)
inwoner in zijn eigen leefomgeving zonder
barrières en procesdrempels moeten kunnen
bewegen en gezond en vitaal kan meedoen.
Dit kan door middel van sport, bewegen,
spel of recreatie. Hierbij leveren we zoveel als
mogelijk maatwerk en een warme overdracht.

Om onze ambities te realiseren hebben we
specifieke aandacht nodig voor de volgende
aspecten:
• Bewustwording en communicatie. Er zijn
veel sport- en beweegmogelijkheden in
de gemeente Venlo. We hebben aandacht
voor bewustwording om inwoners te
activeren om meer te gaan bewegen.
• Het versterken van het netwerk met
partners. Partners die kwetsbare inwoners
doorverwijzen naar beweegaanbod
moeten we versterken en vergroten
zodat dit voor zoveel mogelijk inwoners
toegankelijk is.
• Het ontwikkelen van een passend aanbod
voor specifieke doelgroepen en het
updaten en het beheren van het actuele
beweegaanbod.

AMBITIES
Wat willen we bereiken?
1.

Iedereen Kan Sporten. Zoveel mogelijk mensen met een
beperking krijgen of houden we in beweging. Drempels
nemen we weg zodat bewegen ook laagdrempelig wordt voor
deze doelgroep.

2. Ouderen in beweging. We gaan meer ouderen in beweging
brengen of houden en hierdoor eenzaamheid onder deze
doelgroep verminderen. Ouderen blijven langer vitaal en we
willen sportverenigingen en beweegclubjes ondersteunen om
in te spelen op deze behoeften.
3. Kwetsbare inwoners in beweging brengen. Alle inwoners
moeten de kans krijgen om te sporten of te bewegen.
Kwetsbare inwoners waarvoor sport en bewegen minder
toegankelijk is ondersteunen en faciliteren wij om
laagdrempelig naar eigen behoefte in beweging te komen.
Hierbij richten wij ons op kwetsbare ouderen, allochtone
inwoners en mensen in armoede.

HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
We willen de ambitie bereiken door:
• Het continueren en door ontwikkelen van
Iedereen Kan Sporten waarbij de focus
ligt op mensen met een beperking en
psychisch kwetsbaren.
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IN GESPREK MET DE REGIOMANAGER VAN MEE
NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG

OVER HET IN BEWEGING KRIJGEN VAN MENSEN MET EEN BEPERKING DOOR IEDEREEN KAN SPORTEN.

Een van de ambities is om zoveel mogelijk mensen met een beperking in beweging te krijgen
of te houden. We maken het ook voor deze doelgroep mogelijk om in beweging te komen en
mee te doen in onze samenleving. MEE Noord- en Midden-Limburg voert in samenwerking met
de hele sportregio Noord-Limburg het project Iedereen Kan Sporten (IKS) uit.

INTRODUCTIE MEE
’Mijn voorganger is gestart om de
samenwerking tussen MEE en IKS vorm te
geven. Professioneel en persoonlijk vond ik
het erg belangrijk om hier verder ‘met elkaar
de schouders eronder te zetten’ daar ik erg
geloof in de aanvullende kwaliteiten. Als
team maakt je dat altijd beter. Het goede aan
de hele ontwikkelingen binnen het sociaal
domein vind ik dat er steeds meer nadruk op
preventie en positieve gezondheid komt te
liggen. Dan heb je meteen de corebusiness
van MEE en IKS te pakken. MEE biedt in het
kader van preventief werken als algemene
voorziening ondersteuning voor mensen met
een beperking. Onze consulenten komen dus
bij de inwoners en gezinnen en achterhalen
daar of er vragen op het gebied van sporen
zijn. Weten mensen de weg wanneer ze zelf
of een familielid met een beperking hebben?
Zo ja, prima! Zo niet dan schakelt de MEE
consulent snel met de sportmakelaar van
IKS om te bekijken welk aanbod het meest
geschikt is voor de vraag die er ligt.’’
OP WELKE WIJZE DRAAGT MEE BIJ AAN
HET REALISEREN VAN DEZE AMBITIES?
’Bij MEE zijn we op aarde om meedoen
mogelijk te maken voor mensen met een
beperking. Het spreekt voor zich dat dit
dus ook geldt voor sporten en bewegen.
MEE doet dit in de hierboven beschreven
samenwerking met IKS. We zijn bijzonder
trots op de X-triatlon die we, samen met IKS
in 2018 georganiseerd hebben voor mensen
met een beperking. Het plezier en trots
bij de deelnemers was hartverwarmend.
Collega’s van MEE hebben ook als buddy
mee gedaan met de X-toppers die de 4

22

Daagse gelopen hebben. De mensen met een
verstandelijke beperking worden vaak niet
herkend of verkeerd begrepen. Daar ligt nu
juist de expertise van MEE en dat helpt dus
ook bij sportprojecten. We hebben als MEE
ook meegedacht over de nieuwe sportvisie
van de gemeente Venlo. Wij doen dit door
heel serieus naar de wensen van de cliënt te
luisteren en hem daarin te ondersteunen.’’
WAARMEE HEEFT IKS HET VERSCHIL
GEMAAKT?
’Dat we niet meer allemaal ons eigen ding
doen maar echt samenwerken. Hierbij is
duidelijk dat de samenwerking tussen een
zorgaanbieder en de gemeente uiteindelijk
een meerwaarde heeft voor de inwoners
van onze gemeenten. Ook zie ik dat sport
steeds meer in het gedachtengoed van de
professionals van MEE komt te staan. Sterker
nog, we hebben zelfs een keer met z’n allen
een plankwedstrijd gehouden.’’
HOE GAAN MEE EN DE GEMEENTE VENLO
VERDER?
‘’December 2018 is heel belangrijk geweest.
Hierin is de financiering vanuit de regio Noord
Limburg voor de samenwerkingsconstructie
IKS/MEE gerealiseerd. We zijn in gesprek
met het Huis voor de Sport en de Provincie
om te bekijken of we Provinciaal met
platforms kunnen gaan werken om kennis
te delen. Hierbij wordt de samenwerking in
Noord Limburg als Best Practice gezien.
De toekomstdroom blijft een drempelloze
samenleving voor mensen met een beperking
die willen sporten. MEEdoen mogelijk maken
voor alle mensen met een beperking die
willen sporten.’’

23

3.

SPORTVERENIGING EN HAAR VOORZIENINGEN

Sportverenigingen vormen een belangrijke
hoeksteen van onze maatschappij. Ze
brengen veel inwoners in beweging, maar
het is ook een plek waar mensen elkaar
ontmoeten en verenigen. Het faciliteren
van sportverenigingen en de bijbehorende
voorzieningen zijn dan ook een belangrijk
onderdeel van deze sportvisie. We zien een
goede sportinfrastructuur als noodzakelijke
voorwaarde om de inwoners te laten sporten
en bewegen en te profiteren van de sociale
en maatschappelijke waarde van sport. We
streven ernaar om binnen de ruimtelijke en
financiële mogelijkheden het aanbod van
sportaccommodaties zo optimaal mogelijk
aan te laten sluiten op de vraag.

WAAROM DIT SPEERPUNT?
Mensen kiezen steeds minder vaak voor
een lidmaatschap bij een sportvereniging.
Door individualisering en flexibiliteit kiezen
inwoners vaker voor een ongebonden
sport- en beweegbeoefening. De vitaliteit
en toekomstbestendigheid van verenigingen
komt in het geding en ook in capaciteit van
voorzieningen kennen we een overschot.
Omdat sportverenigingen nog steeds
een belangrijke rol vervullen, willen we
ervoor zorgen dat verenigingen en onze
voorzieningen vitaal en toekomstbestendig
zijn.
ONZE DROOM
Onze droom is dat alle sportverenigingen
toekomstbestendig zijn. Toekomstbestendig
wil zeggen dat de vereniging hun sportieve
en maatschappelijke functie kan vervullen.
Dit leidt tot sterke, vitale verenigingen die
deze functie optimaal invullen. Daarnaast
kennen we multifunctionele en openbaar
toegankelijke sportvoorzieningen, die inspelen
op de behoeften van onze inwoners.
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HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
Om de ambitie te realiseren, stellen we een
aantal uitgangspunten vast, namelijk:
• Het blijven ondersteunen van
sportverenigingen om toekomstbestendig
te worden of te blijven.
• Bij toekomstige samenwerkingen tussen
verenigingen willen wij de gewenste
ondersteuning bieden. Maatwerk staat
hierin voorop.
• Financiën die hiervoor nodig zijn, zijn
niet leidend voor de inhoud. Wel voor de
snelheid van de uitvoering.
• Opbrengsten van verkoop van
sportparken of delen daarvan die
aan sport worden onttrokken, komen
ten goede aan de verplaatsing van
de betreffende clubs naar andere
voorzieningen.
• Vrijgekomen ruimte moet indien mogelijk
de bestemming sport en bewegen blijven
behouden, maar dan met een recreatieve,
eigentijdse of parkachtige invulling,
afgestemd op de behoeften van onze
inwoners.

WAT HEEFT AANDACHT NODIG?
Om onze ambities te realiseren hebben we
specifieke aandacht nodig voor de volgende
aspecten:
• De sportverenigingen staan centraal. We
stimuleren verregaande samenwerkingen,
maar we bieden hierin maatwerk.
Dit behoeft onze aandacht waarbij
zorgvuldigheid boven snelheid gaat.
• Transparantie en heldere communicatie
is essentieel voor zowel gemeente als
verenigingen. Het in gesprek blijven met
elkaar hierover vinden we heel belangrijk.
• Het bieden en verzorgen van de juiste
ondersteuning en begeleiding voor
verenigingen om toekomstbestendig te
worden, als ook voor het tot stand krijgen
van een verregaande samenwerking.

AMBITIES
Wat willen we bereiken?
Dit onderdeel van de sportvisie is nader uitgewerkt in een concrete
denkrichting voor de buiten- als voor de binnensport. Klik hier voor
de denkrichting voor de buitensport.
1.

Meer vitale, open en toekomstbestendige sportverenigingen.

•

We kennen sterke, vitale en toekomstbestendige
sportverenigingen die hun sportieve en maatschappelijke functie
optimaal vervullen. Clusteren en/of samenwerken voor zowel de
binnen- als buitensport is noodzakelijk om dit bereiken.

•

Door verregaande samenwerkingen ontstaan vitale en
toekomstbestendige verenigingen die tot op zekere
hoogte professionaliseren. Dit willen we door middel van
parkmanagement faciliteren voor verenigingen. Deze verenigingen
zijn in staat meer taken op te pakken die nu onderdeel zijn van het
takenpakket van de gemeente (een nieuwe balans).
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2. Efficiënter ruimtegebruik en multifunctionele, duurzame 		
sportparken.
•

We willen, mede door overcapaciteit aan sportvelden, van 14
sportparken naar 9 sportkernen en/of sportparken gaan. Er
worden geen nieuwe sportparken gerealiseerd, maar wordt er
gekeken naar combinaties binnen de contouren van de huidige
sportparken.

•

We faciliteren niet de verenigingen, maar de sportparken en
sportkernen. Sportparken worden optimaal benut voor meerdere
gebruikers. Wél ondersteunen wij verenigingen daar waar nodig.
Sportkernen en sportparken zijn daardoor zoveel mogelijk
openbaar toegankelijk en te gebruiken. Waar mogelijk creëren
we hek loze sportparken. Ook de openbare ruimte verbinden we
zoveel mogelijk met onze sportkernen en sportparken.

•

Multifunctioneel gebruik op de sportkernen. De sportkernen
bieden mogelijkheden om ook andere functies dan sport te
herbergen (wel sport gerelateerd). Dat kan onder andere zijn een
huisarts, sportarts, fysiotherapeut, podotherapeut, fitnessschool,
krachthonk, dag- en kinderopvang.

•

Sportparken en sport- en gymzalen verduurzamen. Dit doen we
door nieuwe investeringen in veldaccommodatie en gebouwen op
een duurzame wijze uit te voeren. Het Nationaal Klimaatakkoord
(voor gemeentelijk (sport)vastgoed geldt ‘neutraal in 2040’) en de
Venlose ambitie 2030 zijn hierbij leidend.

Voor het accommodatiebeleid hebben we een verdiepende visie
ontwikkeld voor de buiten- en binnensport.
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IN GESPREK MET DE DRIE
HOCKEYVERENIGINGEN IN VENLO

OVER DE TOEKOMSTIGE VENLOSE HOCKEYFUSIE TUSSEN THC, VHC EN HCB.

De gemeente Venlo streeft naar vitale en toekomstbestendige sportverenigingen. Doordat
verenigingen het steeds moeilijker krijgen door een afname in leden, vrijwilligers en financiën,
wordt samenwerking steeds belangrijker. De gemeente Venlo kent een rijk verenigingsleven,
maar fusie en samenwerking is noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven. De drie
hockeyclubs in de gemeente Venlo hebben zich samen beraad over hun toekomst en gaan de
krachten bundelen om te komen tot een vitale en toekomstbestendigheid. In gesprek met de
drie hockeyverenigingen VHC, THC en HCB over de toekomstige hockeyfusie.

WAT IS DE AANLEIDING VAN DE
HOCKEYFUSIE?
‘’Op dit moment is de keuze om als
verenigingen te fuseren gemaakt vanuit
een luxe positie. We zijn nu nog drie sterke
verenigingen, maar dat wil niet zeggen dat
er geen uitdagingen op onze verenigingen
afkomen. Dat is de aanleiding waarom wij nu
met elkaar om tafel zitten. De gemeente Venlo
is mede initiator geweest hiervoor. Eén jaar
geleden hebben we problemen gehad omdat
de gemeente Venlo niet de budgetten ter
beschikking had voor hoog nodige renovaties.
De gemeente Venlo kon niet aan alle wensen
voldoen en vanuit deze hoedanigheid hebben
wij de koppen bij elkaar gestoken om te
onderzoeken of er een gezamenlijke stip op
de horizon te schetsen viel. Wonder boven
wonder zijn deze gesprekken eigenlijk continu
heel positief verlopen. Daardoor zitten we
nu een positieve flow en hebben we het
momentum bereikt om door te pakken.’’
WAAROM WILLEN DE VERENIGINGEN
FUSEREN?
‘’Bij een fusie heb je te maken met een grote
vereniging, met meer leden en met meer
kader.
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Daar zitten voor ons ook de problemen
voor de toekomst. We hebben te maken
met te krappe aantallen, nu al met name
in de jongensteams. Gezamenlijk met drie
verenigingen hebben we dit opgelost met
combinatieteams en dat geeft ook wel aan
dat dit de weg is die we moeten bewandelen.
We willen als hockeyclubs iedereen hockey
kunnen aanbieden. Ieder op zijn of haar
niveau. Daarom zijn we dit traject ingegaan
om uiteindelijk voor iedereen op zijn of haar
niveau hockey te kunnen aanbieden. Een
toekomstbestendige oplossing voor iedereen.’’
WAT VINDEN LEDEN VAN EEN
TOEKOMSTIGE FUSIE?
‘’Bij de achterban roept het wel eens
wisselende emoties op. Bij de mensen die
goed zicht hebben met welke uitdagingen
we te maken krijgen ook snappen dat we iets
moeten doen. Dat een hockeybolwerk daarin
een oplossing is voor deze uitdagingen en zo
een toekomstige club gaan vormen. Uiteraard
is het logisch dat mensen die 50, 60, 70 jaar
op een club rondlopen het jammer vinden dat
ze mogelijk moeten verkassen. En dat is heel
begrijpelijk en daar hebben we ook alle begrip
voor.

Maar we hebben nu een hele mooi kans.
De gesprekken verlopen heel erg positief
en daarom hebben we ook vertrouwen erin
dat het goed gaat komen. Je ziet nu heel
veel gelijkenissen tussen de clubs. In het
verleden had iedere club een andere cultuur
en stonden we hier heel anders in. Nu merk je
heel veel gelijkwaardigheid en naarmate wij
dit meer gaan uitdragen verwachten wij ook
dat de hobbels minder groot gaan zijn. Dat
neemt niet weg dat wij kritisch naar dit traject
blijven kijken en dit zal niet over één nacht ijs
gaan.’’
HOE GAAN DE CLUBS EN DE GEMEENTE
VENLO VERDER?
‘’We hebben bestuurlijk het seizoen
2020/2021 als stip op de horizon gezet. Het
is namelijk belangrijk dat we een einddoel
hebben. We moeten daar met de leden over
in gesprek. We zullen ook met de gemeente
daarover in gesprek moeten. Het is nogal wat,
een club van 1.800 leden. Die moet een mooi
plek vinden en, waar dat dan ook is, vergt
dit een enorme investering. Daar moeten
we samen goed naar kijken. De komende
periode moeten wij samen met de gemeente
constructief aan de plannen blijven bouwen.
Daarbij hebben we elkaar hard nodig. Dan
gaan we kijken of we in de zomer van 2019
naar een intentieverklaring kunnen gaan
waarop de gemeente Venlo investeringen kan
baseren en waarop wij onze fusie verder vorm
kunnen geven. We zijn daarbij afhankelijk
van elkaar dus we moeten het dialoog goed
blijven voeren om in seizoen 2020/2021 te
kunnen starten.’’

HOE ZIET U DE TOEKOMST VAN UW
VERENIGING VOOR U?
‘’We hebben aangegeven dat de centrale
ligging van het sportpark essentieel is voor
het slagen van de hockeyfusie. Mede met
hulp van de gemeente en het onderzoek
dat de gemeente heeft laten uitvoeren is
gebleken dat op sportpark Vrijenbroek
mogelijkheden liggen om te groeien naar een
vereniging met 6 tot 7 hockeyvelden. VHC
is weliswaar van oudsher de grootste club,
maar die verschillen worden steeds kleiner.
Het feit dat VHC ook op het hoogste niveau
speelt, dat zegt niet zoveel. Wij kijken naar
de toekomst waar we met zijn drieën naar
toe kunnen. En we denken dat het niveau in
de toekomst daardoor alleen maar hoger kan
zijn. Met een vereniging van 1.800 leden zijn
er veel meer mogelijkheden om structureel
op een hoger niveau te kunnen spelen.
Onze combinatieteams laten zien door de
krachten te bundelen heel erg vlot resultaat
kunt boeken. Die mentale barrière tussen
verenigingen is en hoeft er helemaal niet te
zijn. We streven naar een toekomstbestendige
vereniging met hockey op een hoog niveau
en vooral ieder op zijn eigen niveau! En of we
dan ooit Hoofdklasse hockey spelen met de
dames of heren, dat zal de toekomst leren. Je
moet iets hebben om over te dromen.’’
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4.

ONZE RUIMTE DAAGT UIT TOT SPORTEN EN BEWEGEN

Heden ten dage is niet alleen het sportpark
of sporthal de plek om te bewegen. De
openbare ruimte gebruiken we steeds
vaker als een volwaardige sport- en
beweegvoorziening. Ruimte dicht bij huis,
school en werk daagt uit om meer in de
eigen buurt of wijk laagdrempelig te gaan
bewegen. Een aantrekkelijke, uitdagende en
beweegvriendelijke omgeving draagt bij aan
de leefbaarheid en vitaliteit van een wijk of
buurt.

•

•

•

Professional sport, bewegen en
gezondheid haakt aan bij bestaande
werkgroepen over de openbare ruimte en
andere ruimtelijke initiatieven;
We nemen zoveel mogelijk beperkingen
weg bij het uitdagend inrichten van de
openbare ruimte;
We maken verbindingen. Als mensen goed
kunnen fietsen en lopen over bruggen,
wegen en straten, dan gaan ze dat ook
doen;

AMBITIES
Wat willen we bereiken?
1.

WAAROM DIT SPEERPUNT?

HEEFT AANDACHT NODIG?

Zoals eerder benoemd zien we dat veel
inwoners gezondheidsachterstanden
hebben en dat we steeds langer zitten. Waar
het sporten en bewegen bij verenigingen
afneemt, neemt dit juist ongeorganiseerd in
de openbare ruimte toe. Een aantrekkelijke
en veilige openbare ruimte en leefomgeving
stimuleert dit nog meer. Ook mobiliteit is
hierin belangrijk om inwoners uit te dagen te
bewegen naar het werk of school.

Om onze ambities te realiseren hebben we
specifieke aandacht nodig voor de volgende
aspecten:
• Aan te sluiten bij ambities uit de
agenda Groen en Water en Trendsportal
(mobiliteitsvisie) van de gemeente Venlo
en integraal samen werken.
• Benutten van de kansen die de
omgevingswet met zich meebrengt. Sport
en bewegen als afwegingskader op te
nemen bij de (her)inrichting van openbare
ruimte of gebiedsontwikkeling.

ONZE DROOM
Onze droom is dat iedere inwoner in zijn eigen
leefomgeving wordt uitgedaagd om op een
veilige en laagdrempelige manier te bewegen.
Dit kan door middel van sport, spel en
recreatie. We willen daarnaast zoveel mogelijk
inwoners stimuleren gebruik te maken van
actieve mobiliteit van woon- naar werk- of
school.

HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?

Openbaar toegankelijke schoolpleinen en sportparken. We willen
schoolpleinen en sportparken in de wijk openbaar toegankelijk
maken en onderdeel laten zijn van de openbare ruimte.
Schoolpleinen en sportparken zijn beweegvriendelijk ingericht en
dagen zodoende uit tot beweging en zijn toegankelijk voor alle
inwoners.

2. We stimuleren actieve mobiliteit (Trendsportal). We willen zoveel
mogelijk inwoners stimuleren om voor korte afstanden te fietsen
of te wandelen. We proberen hiervoor onze openbare ruimte aan
te passen (voorbeeld: Greenport Bikeway) en hier beleid op te
voeren.
3. Een recreatief Venlo en Groen & Gezond in de wijk (Agenda
Groen en Water). Om de openbare ruimte uitdagend te maken
voor sport en bewegen, moeten we integraal samenwerken. De
sportvisie sluit hierbij aan op de Agenda Groen en Water. De
belangrijkste overeenkomstige ambities zijn:
• De kracht van groen en gezond in de wijk. We bundelen de
kracht van groen, water en gezond en verankeren groen, water
en gezond in het omgevingsplan.
• Recreatief Venlo. We maken aantrekkelijke verbindingen van
woonomgeving naar het buitengebied. Daarbij versterken en
bevorderen de beleving van en aan de Maas.
4. Sportevenementen. Sportevenementen brengen veel inwoners
in beweging. Daar waar nodig en mogelijk faciliteren en
ondersteunen wij deze evenementen.

We willen onze ambities gaan bereiken door:
• Sportieve initiatieven vanuit de inwoners
of de wijk te faciliteren en realiseren.
Hierbij betrekken we de burgers om zoveel
als mogelijk te voorzien in hun behoeften.
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IN GESPREK MET DE BELEIDSADVISEUR
MOBILITEIT VAN DE GEMEENTE VENLO

OVER DE INTEGRALE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, BEWEGEN EN MOBILITEIT.

Een uitdagende openbare ruimte is een steeds belangrijker onderdeel om te kunnen sporten,
bewegen en te recreëren. Deze ambities raakt diverse beleidsterreinen binnen de gemeente
Venlo waarbij integraal samenwerken noodzakelijk is. De ambities uit de sportvisie over
de openbare ruimte raakt in het bijzonder ook ambities uit de nieuwe mobiliteitsvisie:
Trendsportal.

INTRODUCTIE TRENDSPORTAL
‘’Trendsportal biedt inwoners, bedrijven,
belangstellenden en overheden
toegang tot prikkelende ideeën en
een onverwachte kijk op verkeers- en
vervoersmobiliteitsvraagstukken in NoordLimburg. Trendsportal is een initiatief van de
8 gemeenten van het RMO Noord-Limburg en
staat open voor iedereen die zich, persoonlijk
of professioneel, betrokken voelt bij en
actief wil bijdragen aan duurzame, veilige en
slimme mobiliteit voor morgen. Zie ook: www.
trendsportal.nl
OP WELKE WIJZE DRAAGT SPORT EN
BEWEGEN BIJ AAN HET REALISEREN VAN
AMBITIES VAN TRENDSPORTAL?
’Er zijn twee belangrijke (gezamenlijke)
doelstellingen die sport & bewegen en
Trendsportal aan elkaar verbindt: het
verhogen van de kwaliteit van leven (vitaliteit)
en het ondersteunen van de klimaat- en
energietransitie (CO2-reductie). Het
stimuleren van actieve mobiliteit (lopen en
fietsen) draagt bij aan beide doelstellingen.’’
WELKE IDEEËN HEBBEN JULLIE OVER
HET FACILITEREN VAN DE ONGEBONDEN
SPORTER IN DE OPENBARE RUIMTE?
‘’Venlo is een echte loopstad op sportgebied.
Vele mensen maken gebruik van bestaande
(fiets)routes en paden voor hun wekelijkse
(hard)loop rondje. Het stimuleren van
beweging is een belangrijk uitgangspunt van
de nieuwe sportvisie. Het creëren van een
aantrekkelijk en samenhangend (hard)loop
netwerk (in navolging van het recreatieve
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fietsknooppunten netwerk) zal dit verder
motiveren. Door het slim kiezen van dit
netwerk kunnen tevens diverse voorzieningen
aan elkaar beter per voet ontsloten worden
waardoor dit een aantrekkelijk alternatieve
vervoerswijze kan worden. Eerste stap in
dit project is het samen met stakeholders
(inclusief gebruikers) inventariseren wat de
wensen en behoeften zijn om dit vervolgens
uit te werken in een wensbeeld. Vervolgens
moet bekeken worden of (delen van)
deze route gerealiseerd kan worden, bij
voorkeur door mee te liften met andere
werkzaamheden (werk met werk) of dat
wellicht zelfs via bestaande infrastructuur een
deel van dit netwerk gerealiseerd kan worden
(enkel bebording/markering).’’
WELKE KANSEN GAAT DEZE INTEGRALE
SAMENWERKING BIEDEN?
‘’Een voorbeeldproject waar de burger blij van
wordt en tevens bijdraagt aan 2 belangrijke
integrale doelstellingen van de gemeente
Venlo. Dit hopen we na de vaststelling van
deze sportvisie met elkaar uit te werken.
Vanuit Trendsportal wordt een project
opgevoerd in het projectenprogramma, hierin
wordt een prioritering aangebracht. Door
ook vanuit het beleidsveld sport & bewegen
dit project te benoemen en op te voeren
groeit de kans dat we uiteindelijk ook budget
krijgen om dit op te gaan pakken. We hopen
uiteindelijk te bereiken dat onze inwoners en
bezoekers massaal gaan fietsen en lopen op
de kortere afstanden en daarmee de auto
veel vaker laten staan. Dat is goed voor jezelf
(gezondheid) en het milieu!’’
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VAN PAPIER NAAR PRAKTIJK
Onze ambities zijn bepaald en we weten met
welke speerpunten we aan de slag gaan. Maar
hoe brengen we deze visie in de praktijk?
Op deze vraag hebben we met enkele
voorbeelden laten zien wat er gebeurt per
pijler. Hier lichten we toe waar wij aandacht
voor gaan hebben om deze visie in de praktijk
te realiseren.
UITVOERINGSPLAN
De sportvisie is ontwikkeld voor de lange
termijn tot en met 2030. De gestelde ambities
gaan op korte termijn niet veranderen, maar
omdat de maatschappij snel verandert,
verandert de uitvoering mogelijk wel. We
stellen eens in de drie jaar een uitvoeringsplan
op, om zo te kunnen bijsturen en in te spelen
op veranderingen. In het uitvoeringsplan
stellen we concrete doelstellingen en
resultaten op, geven we weer welke
activiteiten we gaan uitvoeren voor het
realiseren van de doelen en koppelen we dit
aan personeel en financiën voor de uitvoering.
Het uitvoeringsplan stellen we samen op met
partners en verenigingen, waarbij we ook
samen kijken wie welke verantwoordelijkheid
kan nemen. Burgers betrekken we bij de
uitvoering om hun behoeften in kaart te
brengen en in te spelen hierop.
VENLOSE SPORTALLIANTIE
Veel partners en verenigingen hebben
meegedacht en meegewerkt aan deze
sportvisie. Bestaande samenwerkingen zijn
versterkt en nieuwe samenwerkingen zijn
ontstaan. Het samenwerken, overleg voeren
en in contact staan met partners, verenigingen
en ook burgers moet geen incident zijn,
maar moet een structureel karakter hebben.
We willen een Venlose sportalliantie creëren
als samenwerkingsnetwerk op het gebied
van sport, bewegen en gezonde leefstijl.
Dit netwerk inspireert elkaar, werkt samen
en ondersteunt elkaar met als doel het
bevorderen van sport en bewegen voor onze
inwoners. Dit moet uiteindelijk resulteren in
een lokaal sportakkoord.
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Op welke wijze wij dit gaan doen, gebeurt in
overleg met onze partners en verenigingen en
leggen we vast in ons uitvoeringsplan.
COMMUNICATIE EN ZICHTBAARHEID
Communicatie en zichtbaarheid worden
belangrijker in het uitvoeringsplan. In de
gemeente Venlo gebeurt er al ontzettend
veel op het gebied van sport, bewegen
en recreëren. Dit is alleen lang niet
altijd zichtbaar. Sport brengt plezier
en is een krachtig middel. Dit mogen
we ook meer uitdragen en uiten. In het
uitvoeringsplan gaan we aan de slag met
een communicatiestrategie, genaamd Venlo.
fit, met als doel sport en bewegen zichtbaar
te maken en onze inwoners te inspireren
hiermee.
MONITORING EN EVALUATIE
In deze visie stellen we onze ambities vast.
In het uitvoeringsplan koppelen we dit aan
concrete doelen en activiteiten. Het is van
belang te meten en te monitoren welke
van onze activiteiten resultaten opleveren.
We gaan daarom aan de slag om één
monitoringsinstrument te ontwikkelen en
in te zetten. We meten effecten via onze
kernindicatoren, zoals benoemd in hoofdstuk
twee. We monitoren de resultaten van onze
activiteiten om te bepalen of doelen uit het
uitvoeringsplan gerealiseerd worden.
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