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Aanwezigen
Vertegenwoordigers van: Stichting beheer binnensportaccommodaties Beesel, Volleybalclub Revoc /
VCB, HV Hercules 81, Sportservice Linssen, Zwemclub R.O.B, v.v Reuver, tc. Bronshout, Synthese,
v.v Bieslo, Badmintonclub Rebeo, Sociëteit voor ouderen, Bliej in Beesel en golfodome.
Afgemeld: vertegenwoordigers van bc Broekhin, tc Ruiver, Limburger, extraleisure.
Opening door wethouder Jacobs
In de gemeente Beesel willen we graag zo veel mogelijk mensen in beweging krijgen en houden. We
willen mensen als fan en als sporter. Teamspel is belangrijk. Er lopen al heel veel mooie initiatieven
en er zijn mooie plannen in ontwikkeling. Deze vormen de contouren van ons sportbeleid. Maar we
spelen een sterke competitie met een aantal trends die onze tegenstander zijn en die vragen om een
goed aanvalsplan. Denk aan overgewicht, beeldschermgebruik en demografische ontwikkelingen. We
hebben jullie daarom opgeroepen om te komen met goede ideeën om mensen in beweging te krijgen.
De invulling daarvan doen we gewoon samen!
Stelling
1.In de gemeente Beesel is alles voor handen om naar hartenlust te kunnen sporten en bewegen.
2. waarom wel / niet?
Zie bijlage 1 voor de reactie op deze stelling.
3 interviews: beweeginitiatieven in de gemeente Beesel
Dhr. Jo Mullenders
Dhr. Mullenders vertelt over zijn ambitie om de avondvierdaagse nog meer te laten bruisen door
deelname van zoveel mogelijk kinderen en hun ouders. Compleet met eigen shirt en intocht door de
harmonie. Dhr. Mullenders zou hierin graag samenwerken met scholen en verenigingen. Dit is tot nu
toe nog niet van de grond gekomen. Verder werkt dhr. Mullenders aan een grensoverschrijdend
wandelevenement samen met Nederlandse en Duitse wandelverenigingen.
Reacties vanuit de aanwezigen
- Sommige verenigingen herkennen en bevestigen dat ook zij graag een betere samenwerking
zouden willen met het onderwijs. Er is op dit moment weinig rechtstreeks contact mogelijk met
het onderwijs. Voor verenigingen is dit wel belangrijk.
- De lijnen met het onderwijs in de gemeente Beesel zijn goed en kort. De sportconsulent speelt
hierin een belangrijke rol. Bij de verenigingen is echter wel de behoefte aan rechtstreekse
samenwerking. Het biedt kansen om verenigingen en scholen met elkaar in contact te
brengen.
- Het aanbod aan activiteiten in de gemeente Beesel is groot. Daarom kan het lastig zijn
mensen te werven voor bv een avondvierdaagse.
.
Marcel van den Broek, projectleider LCW
Marcel van den Broek vertelt over het Long Course Weekend. Marcel doet een oproep aan de
aanwezige verenigingen om bij te dragen. Ofwel als supporter, als deelnemer of als vrijwilliger (
middels een vergoeding is het mogelijk iets extra’s bij te verdienen voor de clubkas of een goed doel).
Samen willen we er een bruisend weekend van maken!
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Reacties
- Waarom gaan sporters voor zwemles naar Roermond en niet naar de zwemvereniging in de
gemeente Beesel? Marcel merkt op dat de sporters en vereniging zich onderling hebben
gevonden. Dit is niet iets waar de gemeente op heeft gestuurd.
- Er wordt de suggestie gedaan een Long Course dag te organiseren met het onderwijs. Marcel
merkt op dat dit een goede suggestie is die in praktijk ook al wordt voorbereid. Er wordt
gewerkt aan clinics tijdens school en een afsluitende sportdag op de vrijdag van het LCW.
Mw. Wilmy Willems
Mw. Wilmy Wilms vertelt enthousiast over een pilot mbt motorische ontwikkeling in de
speelleergroepen. Samen met o.a. de sportconsulent van de gemeente en een kinderoefentherapeut
is gewerkt aan verbreding van het beweegaanbod in de speelleergroepen. Ook de ouders van de
kinderen zijn hierin betrokken. Kinderen zijn vrijer en worden uitgedaagd te bewegen.
Reacties
- Dhr. Jo Mullenders zou graag een verbinding leggen tussen de speel leergroepen en de
avond 4 daagse. Dhr. Mullenders merkt op dat hiervoor ook gewerkt kan worden met
aangepaste afstanden die haalbaar zijn voor jonge kinderen.
Ideeën
De gemeente heeft inwoners opgeroepen om goede ideeën in te dienen om mensen in beweging te
krijgen en houden. De gemeente heeft 10 inzendingen ontvangen. Deze worden toegelicht.
Vervolgens hebben de aanwezigen gereageerd op de vraag: van welk idee word je enthousiast? Waar
moeten we meteen mee aan de slag?
Zie bijlage 2 voor de ideeën en uitslagen.
Vanuit de zaal wordt er een 11de idee toegevoegd. Kernoverleg Reuver wil graag een moderne vorm
van trimbaan realiseren voor ongeorganiseerd sporten en bewegen. Met daarbij periodiek ook
begeleiding om het gebruik te stimuleren. Het kernoverleg zal hiervoor een werkgroep oprichten.
Afsluiting
Uit de stemronde blijkt dat er veel enthousiasme is om aan de slag te gaan met sporten en bewegen
voor kinderen tussen 16.00-18.00. Er is een opening vanuit het onderwijs en draagvlak bij
verenigingen om hiermee aan de slag te gaan.
Hoe nu verder?
Alle ingebrachte ideeën bieden perspectief om mee verder te gaan. Soms geven we als gemeente zelf
de voorzet, soms zijn we slechts 1 van de spelers. We willen met de ingezonden ideeën aan de slag
maar we hebben daarbij wel de medewerking van de indieners nodig.
Het belang van sporten en bewegen wordt gedeeld en is ons iets waard. Zowel lokaal als landelijk
komen er meer middelen beschikbaar.
We nemen de ingezonden ideeën mee in ons nieuwe sportbeleid en leggen ze via deze weg voor aan
de gemeenteraad.
Concept sportbeleid
Aan het einde van de bijeenkomst wordt het concept sportbeleid uitgereikt. Dit staat open voor
aanvullingen en reacties. De ingezonden ideeën worden hier ook nog aan toegevoegd. Vervolgens zal
dit beleid worden voorgelegd aan de gemeenteraad en kunnen we aan de slag met ons aanvalsplan
voor sport en bewegen in Beesel!
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