SPORT- EN BEWEEGVISIE GEMEENTE BOEKEL

Een gezamenlijke visie van verenigingen, sport- en beweegaanbieders,
maatschappelijke partijen en andere betrokkenen.

Inleiding
In Boekel en Venhorst willen we dat iedereen een leven lang kan sporten en bewegen. Sport en
bewegen is een belangrijke voorwaarde voor de gezonde woon- werk en leefomgeving die we in
Boekel graag willen (behouden).
Ambitie
Wij willen dat iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen of beperking, volop in de gelegenheid is om te
sporten en te bewegen. Wij willen dat iedereen kan blijven kiezen uit een ruim en betaalbaar
aanbod. Én we willen samen drempels wegnemen voor sport en bewegen, om mensen te verbinden,
eenzaamheid te verminderen en participatie in onze maatschappij te stimuleren. Samen streven we
naar zoveel mogelijk gezonde en vitale inwoners.
Samen kunnen we dit bereiken. Deze visie en het hieraan verbonden sport- en beweegakkoord is een
eerste stap.

In de sport- en beweegvisie benoemen we vier pijlers:
1.
2.
3.
4.

Sport en bewegen voor iedereen
Vitaal aanbod
Positieve sport- en beweegcultuur
Jeugd 12-18 jaar

Deze pijlers worden verder uitgewerkt op de volgende pagina’s.

De sport- en beweegvisie is tot stand gekomen door samenwerking. Aanvullend aan deze visie
hebben we een Sport- en beweegakkoord opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd. Voor de
uitvoering van het Sport- en beweegakkoord is samenwerking vereist tussen:
-

Sport- en beweegaanbieders
Maatschappelijke partners
Zorgpartners
Commerciële partijen
Gemeente
Andere betrokkenen

Pijlers
1. Sport en bewegen voor iedereen
Doel: Sport en bewegen inclusief en toegankelijk voor iedereen. Uitsluiting gaan we tegen.
“We willen dat alle mensen in Boekel een leven lang kunnen sporten en bewegen”
Door sport en bewegen blijven inwoners fit, gezond en actief. Ook zorgt sport voor verbinding en
actieve deelname aan de samenleving in onze gemeente. Om deze redenen is het belangrijk dat alle
inwoners kunnen sporten en bewegen.
We streven naar voldoende en breed aanbod. Zo kan elke inwoner sporten en bewegen en wordt
niemand uitgesloten. Inwoners hebben ruime keuze uit een betaalbaar aanbod. Daarnaast zorgt een
breed aanbod voor kansen, namelijk:
-

Meer integratie van kwetsbare doelgroepen
In stand houden van een sociaal netwerk
Hogere fysieke en mentale gezondheid van inwoners

2. Vitaal aanbod
Doel: Het aanbod van sport en bewegen is kwalitatief en vitaal (toekomstbestendig). Dit wordt
geborgd door samenwerking.
“We willen toekomstbestendig aanbod hebben en behouden”
Er is voldoende en vitaal aanbod nodig, zodat alle inwoners kunnen sporten en bewegen. Inwoners
willen daarnaast keuze hebben. Een uitgebreid, divers aanbod willen wij behouden en breed
uitdragen.
Er zijn voldoende vrijwilligers nodig om het aanbod in stand te houden. Daarnaast is samenwerking
belangrijk om de kwaliteit te borgen. Er kan een netwerk ontstaan van aanbieders, maatschappelijke
partners en andere partijen waar kennis gedeeld wordt.

3. Positieve sport- en beweegcultuur
Doel: Iedereen sport en beweegt overal met respect, plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos.
“We willen dat iedereen plezierig kan sporten en bewegen in een veilige, prettige omgeving”
Hier kunnen we ons samen actief voor inzetten.
Iedereen hoort erbij. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig en zorgeloos voelt. Plezier is een
belangrijk onderdeel bij sport en bewegen.
Naast plezier maken willen we ook verantwoord zijn. Welzijn en gezondheid staan hierbij voorop.

4. Jeugd 12-18 jaar
Doel: Jongeren (12 tot 18 jaar) blijven sporten en bewegen .
“We willen zorgen dat de groep 12-18 jaar blijft sporten en bewegen”
Iedereen moet kunnen sporten en bewegen in Boekel, ook de doelgroep 12- 18 jaar. Er is nu nog veel
uitval bij deze groep.
Deze groep heeft meer prikkels nodig. Ook zijn gemotiveerde en betrokken vrijwilligers nodig.
Vrijwilligers kunnen bijdragen aan het creëren van een omgeving waarbij de kans groter is om de
jeugd te binden. Samen gaan we zoeken naar wat nodig is. Mogelijkheden zijn:
-

Jeugd een grotere rol geven binnen de vereniging
Meer prikkels creëren (door verandering aanbod)
Meer inzetten op het sociale aspect, boeien en binden.

Samenvatting
Wij willen:





Dat alle mensen in Boekel hun hele leven lang kunnen sporten en bewegen
Toekomstbestendig aanbod hebben en behouden
Dat iedereen plezierig kan sporten en bewegen in een veilige, prettige omgeving
Zorgen dat de groep 12-18 jaar blijft sporten en bewegen

