Thema Jong leren bewegen

Kunt u zich vinden in

Toelichting

Voorstel reactie

Wat tijdens de bijeenkomst in Oldemarkt naar voren kwam is dat de vrijwilligers geen tijd

We nemen suggestie mee in de gesprekken met het onderwijs en opvang over

hebben om scholen te bezoeken om bijvoorbeeld clinics te organiseren. Er is aangegeven

uitwerking van het plan van aanpak.

de uitwerking van het
onderdeel
Sportvereniging

Ja (2x)

Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Ja

dat het noodzakelijk is dat de gemeente mensen in dienst zou moeten nemen die deze taak
op zich nemen. Beroepsmatig kunnen zij een activiteit opstarten en coördineren waarna
het met behulp van vrijwilligers van sportverenigingen uitgevoerd kan worden.
Voortgezet onderwijs
Commerciële sportaanbieder

Gedeeltelijk
Ja

Kijk vanuit de gemeente naar de mogelijkheden om op elke basisschool de lessen

We nemen suggestie mee in de gesprekken met het onderwijs en opvang over

bewegingsonderwijs gegeven kunnen worden door een vakdocent bewegingsonderwijs .

uitwerking van het plan van aanpak. Ligt wel ook een taak voor het onderwijs zelf.

sorry maar dit is basis, hier kun je het alleen maar mee eens zijn. Dit is al jaren in de
maatschappij hoe het gehanteerd word !

Commerciële sportaanbieder

Gedeeltelijk

Ondersteuning in train de trainers worden door vele bonden reeds aangeboden in

We moeten dit thema verder uitwerken. Wat ons betreft kijken we waar ook

cursusvorm. Dit kost geld ondanks dat er vrijwilligers mee gemoeid gaan. Zowel

andersoortige sportaanbieders dan verenigingen aan kunnen haken, dus niet alleen

verenigingen-zoals beschreven- als sportscholen (weliswaar gediplomeerd personeel)

verenigingen. Bijvoorbeeld als het gaat om kennisdeling. Dit is in lijn met het landelijk

komen hiervoor in aanmerking neem ik aan?

sportakkoord. We verwachten wel dat de noodzaak bij vrijwillig kader (bij
verenigingen) hoger is dan bij professionele sportaanbieders, waar we verwachten dat
de kwaliteit door professionele inzet meer gewaarborgd is. En dat daar dus
verhoudingsgewijs meer inzet plaats kan vinden.

Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Ja

Informele vereniging

Gedeeltelijk

De fiets is bij uitstek geschikt om kinderen aan het bewegen te krijgen en te houden. Ook

Eens. Nu niet direct een speerpunt, maar wel iets waar we met verbeteren van

belangrijk voor de motoriek. Gelukkig fietsen veel kinderen naar school. Maar we zien ook

fietspaden en bij bijvoorbeeld herinrichting van de openbare ruimte aandacht voor

dat een groep op latere leeftijd afhaakt omdat ze een scooter of auto veel makkelijker

hebben. Hoe kunnen we het stimuleren dat het pakken van de fiets een makkelijke

vinden. Fietsactiviteiten voor kinderen kan een goede bijdrage zijn aan de

keuze wordt. Hierover wordt ook nagedacht met het bedrijfsleven bijvoorbeeld.

beweegdoelstellingen.
Basisonderwijs

Ja

Ik ben bij een avond over het sportakkoord geweest en lees dat de opmerkingen die
hierover gemaakt zijn op een goede manier zijn verwerkt.

Sportvereniging

Basisonderwijs

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Ik mis de naschoolse opvang, of die moet zijn ondergebracht bij het buurtwerk sport, het

Breder gebruik van accommodaties is iets waar we open voor staan. Idee nemen we mee

stimuleren van buitenspelen vanaf de bovenbouw basisonderwijs zou eerder opgepakt

wanneer we kijken naar toekomst van voorzieningen in kernen en wijken.

moeten worden. Nagaan als er sportaccommodaties zijn waar de naschoolse opvang

Kiezen voor bovenbouw voor stimuleren buitenspelen is een bewuste keuze omdat juist

eventueel kan worden ondergebracht.

daar een grote afname te zien is.

In de "voorzet" mis ik het onderwijs. Waarom wordt buitenspelen alleen gekoppeld aan de

Kiezen voor bovenbouw voor stimuleren buitenspelen is een bewuste keuze omdat juist

bovenbouw?

daar een grote afname te zien is.

Bewegingsonderwijs gaat verder dan alleen "sport". Een vakleerkracht kan binnen het

Eens dat bewegingsonderwijs meer is dan alleen sport. In de kaders hebben we ook

curriculum daarin ene belangrijke rol spelen.

benoemd dat het wat ons betreft ook gaat over plein spelen, verbinding school en sport,
maar bijvoorbeeld ook bewegen in de klas kan daar onder vallen. Daar willen we graag
ook naar kijken bij het maken van het plan van aanpak samen met onderwijs en opvang.

Commerciële sportaanbieder

Ja

Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Ja

Thema Duurzame

Kunt u zich vinden in

sportinfrastructuur

de uitwerking van het

Toelichting

onderdeel
Sportvereniging

Ja (2x)

Sportvereniging

Ja

Voortgezet onderwijs

Ja

Kijk of uitdagende sportomgevingen georganiseerd of ongeorganiseerd met elkaar

Nemen de tip mee, bij bijvoorbeeld kijken bij breder gebruik van voorzieningen en

verbonden kunnen worden, zodat ook de ongeorganiseerde mogelijkheden een eigenaar

inrichting openbare ruimte.

hebben.
Sportvereniging

Gedeeltelijk

Sportvoorzieningen zijn niet alleen accommodaties en velden. Steenwijkerland is uniek

Niet direct een speerpunt, maar als daar concrete wensen/ideeën over zijn kunnen we

om het vele water. De beweegsporten op en in het water zijn echter relatief bescheiden.

altijd in gesprek.

Hier liggen enorme kansen. Ontsluit het water voor meer lichamelijk actieve watersport.
Commerciële sportaanbieder

Ja

idem basis dit is niets nieuws dit zijn uitgangspunten die door heel nederland gehanteerd
worden

Plaatselijk belang

Gedeeltelijk

Richting wordt onderschreven. Belangrijk aandachtspunt is de privatisering. Hier zijn bij

Bedoeling van privatisering is wat ons betreft niet om het ‘over de schutting te gooien’

de overdracht voor de korte(re) termijn bindende afspraken over te maken als het gaat om

en er verder als gemeente geen bemoeienis meer mee te hebben. We blijven een belang

gebruikerswensen, toekomstbestendigheid en duurzaamheid. Maar met privatisering ben

hebben en daarmee ook blijvend partner.

je als gemeente/overheid op de lange termijn de regie kwijt op genoemde punten en
kunnen de mooie ambities voor de toekomst in de praktijk anders uitpakken door bijv.
minder/ander aanbod van sportvoorzieningen, progressief oplopende kosten voor
gebruikers enz.
Zaak is om kansen en bedreigingen goed te inventariseren en met private partijen in het
belang van betaalbare voorzieningen voor de lange(re) termijn goede/bindende afspraken
te maken.
Commerciële sportaanbieder

Ja

Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Ja

Informele vereniging

Gedeeltelijk

Sportieve fietsers en MTB-ers hoeven geen gebouw, maar wel een goede

Niet een specifiek speerpunt zoals in Drenthe, maar we stimuleren bewegen en gebruik

fietsinfrastructuur. En dan gaat het niet alleen om brede fietspaden, maar ook om

van de openbare ruimte. In dat kader uitgenodigd voor een gesprek om te kijken welke

uitdagende MTB-tracks. In Havelte heeft men dat goed op orde, maar rond Steenwijk

wensen er zijn en of en hoe één en ander gerealiseerd kan worden. Ook vanuit thema

(Woldberg, De Bult, De Eese) en op de Weerribben is nog veel te verbeteren. De

recreatie en toerisme. En mooi dat er ook bereidheid is om mee te denken en te werken

verwaarloosde ATB-track op de Woldberg zou opgeknapt moeten worden. En ook een

vanuit de club.

goede MTB-route op de Eese (waar de fietser tot ons verdriet in de ban is gedaan) zou ook
meer dan welkom zijn. ATB-routes zijn belangrijk voor zowel de lokale MTB-ers als voor
de bezoeker.
Er zijn veel sportieve fietsers en ATB in ons gebied. Binnen onze club is grote bereidheid
mee te denken en werken.
Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Gedeeltelijk

Het onderhouden volgens een onderhoudsplan moet een normale zaak zijn, niet tevreden

Duurzaamheidslening is inmiddels vastgesteld door de raad waar verenigingen tegen

zijn met een zes hiervoor maar minimaal voor een 7+ gaan alhoewel ik mij realiseer dat

een laag tarief kunnen lenen. Op basis van de ervaringen tot nu toe blijkt 25% haalbaar,

daar meer gelden tegenover moeten staan.

we denken daarnaast ook mee in mogelijkheden van andere financiering.

De vuistregel van 25% begrijp ik maar 35% zou op z'n minst welkom zijn met wederom de
opmerking van de meerkosten, een Gemeentelijke lening is een handvat om de
verenigingen tegemoet te komen maar dan met een zo laag mogelijk rente tarief voorbeeld
van nu 1-1.5%

Basisonderwijs

Gedeeltelijk

Ik mis hier het aspect openbare schoolpleinen.

Valt wat ons betreft onder inrichting van de openbare ruimte en stimuleren van
bewegen. En staat daarom niet expliciet benoemd.

Commerciële sportaanbieder

Ja

Sportvereniging

Gedeeltelijk

Sportvereniging

Ik mis een beetje wat er wordt gedaan met sportaccommodaties voor de binnensporten

Bedoeling van privatisering is wat ons betreft niet om het ‘over de schutting te gooien’

(lees De Waterwijck). Wie is hier verantwoordelijk en hoe wordt er na privatisering

en er verder als gemeente geen bemoeienis meer mee te hebben. We blijven een belang

gecontroleerd of de afspraken die gemaakt worden tussen huurder en verhuurder ook

hebben en daarmee ook blijvend partner. Specifiek voor de Waterwijck zijn daar ook in

wordt nagekomen?

de contracten afspraken over gemaakt (overigens is hier geen sprake van privatisering).

Ja

Thema Inclusief sporten en

Kunt u zich vinden in de

bewegen

uitwerking van het

Toelichting

onderdeel
Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Ja

Het is belangrijk om iedereen in beweging te krijgen. Maar het blijft moeilijk om mensen

Het is de bedoeling dat we meer gaan werken vanuit het concept positieve gezondheid.

met bijv overgewicht in beweging te krijgen. Die zul je van de bank af moeten trekken. Wat

Wat is voor iemand zelf van belang en maakt dat hij of zij uiteindelijk in beweging wil

je ook aanbied het blijft een keuze van de persoon zelf of hij of zij in beweging komt.

komen. Sport en bewegen kan daar dan uiteindelijk onderdeel van uit gaan maken. De

Mensen met overgewicht vinden het zo wie zo al geen leuke tijdbesteding.

buurtwerkers sport zijn onder andere ondergebracht bij Sociaal Werk de Kop om juist

Velen met mij kunnen niet zonder sport en hebben geen activator nodig

voor de groep voor wie bewegen minder vanzelfsprekend is, aandacht te hebben.

Wel belangrijk om hier aanda c ht aan te besteden.
Voortgezet onderwijs

Ja

Onderzoek of bewegen gestimuleerd kan worden op plaatsen waar de risicogroepen zich

Met inzet van het buurtwerk sport als onderdeel van het Sociaal Werk kijken we op

bevinden

welke wijze juist mensen voor wie bewegen minder vanzelfsprekend is, gestimuleerd

- school

kunnen worden.

- bedrijven
- (zorg)instellingen
- als voorwaarde voor een uitkering
Sportvereniging

Ja

Kan de gemeente een kaart / tabel maken met concrete kansen (sporten, verenigingen) voor

Op provinciaal niveau is er de website www.sportwijzeroverijssel. Deze zou volgens

sporters met een beperking? Roeien is bijvoorbeeld geschikt voor mensen met een visuele

mij als basis kunnen dienen. We gaan zorgen dat er via de gemeente ook een link kan

beperking.

komen naar de Sportwijzer. En voordat we dat doen zullen we kijken of deze informatie
nog wel steeds actueel is.

Commerciële sportaanbieder

Ja

idem basis dit is niets nieuws dit zijn uitgangspunten die door heel Nederland gehanteerd
worden

Plaatselijk belang

Ja

Inwoner

Gedeeltelijk

Commerciële sportaanbieder

Gedeeltelijk

Bijvoorbeeld het programma kwetsbare jongeren en sport of eigenlijk "kansrijke jongeren"

Een van de ambities is om ook te kijken waar sport en bewegen nog meer als middel

zou niet alleen voor deze doelgroep moeten worden ingezet. Ook voor individuen uit de

ingezet kan worden, ook op basis van de ervaringen met deze pilot.

kaartenbak zou dit concept goed zijn om in te zetten.
Sportvereniging

Gedeeltelijk

Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Gedeeltelijk

Onze vereniging heeft het heeeeeel erg moeilijk met het vinden van vrijwilligers voor

Gekoppeld aan buurtwerk sport voor verenigingsondersteuning. Met inzetten op vitale

bestuurstaken. Andere verenigingen worstelen ook met dit maar steeds terugkerend

verenigingen, stimuleren van samenwerking en gevarieerd beweegaanbod zetten we

vraagstuk. Wij missen een beetje de verenigingsondersteuning en daarin een

wel in op behoud en niet alleen op nieuwe dingen. Echter is behouden van iets geen

coördinerende rol van de gemeente. Steeds meer kinderen en jongeren gaan ergens anders

doel op zich. Op het moment dat behoeften veranderen en er ergens echt geen vraag

sporten van wege beperkt aanbod en het wegvallen van bepaald sportaanbod.

meer naar is kan iets wel stoppen.

In de situatie waarin onze vereniging zich nu bevindt; waarschijnlijke opheffing, is er geen

duidelijke plek/ iemand waar je terecht kan, voor begeleiding in dit soort processen.
Als je wilt dat meer mensen (jong en oud) gaan sporten, moet er wel een plek zijn. Nieuwe
plekken initiëren is mooi; maar inzetten op behoud van verenigingen en sporten is
belangrijker denk ik. Dat stukje mis ik in het plan.
Informele vereniging

Gedeeltelijk

Inclusief sporten kan ook buiten verenigingen om. Bijvoorbeeld door faciliteiten
beschikbaar te stellen

Sportvereniging

Basisonderwijs

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Ja

Thema Vitale Sportaanbieders

Kunt u zich vinden in de

Bij privatisering van de sportaccommodaties zal de Gemeente het als taak moeten zien dat

Wanneer we inzetten op een meer maatschappelijke rol voor verenigingen moeten we

de toegankelijkheid voor iedereen moet zijn zowel mobiel als immobiel.

ons goed bewust zijn van het feit dat niet alles door vrijwilligers gedaan kan worden,

Het plusteam prima gedachtegang maar wie doet de begeleiding de vrijwilligers binnen

omdat soms ook gewoon expertise noodzakelijk is. Daarover moeten we als gemeente

het verenigingsleven liggen helaas niet voor het oprapen.

en verenigingen het gesprek voeren en samen zoeken naar oplossingen.

Het programma "kwetsbare jongeren en sport" zou ook verbonden kunnen worden aan het

Koppeling met onderwijs wordt gemaakt. Leeftijdsgrens is alleen hoger dan

onderwijs (denk o.a. aan SBO/SO).

basisonderwijs.

Toelichting

uitwerking van het
onderdeel
Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Ja

Voortgezet onderwijs

Ja

Toelichting
- gezonde verenigingen

Eens met de toelichting. Suggestie van PR gaan we naar kijken. Blijft tegelijkertijd altijd
lastig hoe je zorgt dat aanbod up to date is e.d.

- laat verenigingen samenwerken
- breed aanbod aansluitend bij de behoeftes
- Duidelijke pr, waar welke sport te vinden is, hoe deze is georganiseerd en welke kosten
er aan verbonden zijn.
Commerciële sportaanbieder

Ja

idem basis dit is niets nieuws dit zijn uitgangspunten die door heel Nederland gehanteerd
worden

Plaatselijk belang

Ja

Commerciële sportaanbieder

Ja

Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Ja

Basisonderwijs

Ja

Sportvereniging

Gedeeltelijk

Ik werk in het onderwijs en maak op dit moment van aanbieders zoals tennis, hockey,

Verbinding sportaanbieder en school nemen we mee in plan van aanpak dat we met

korfbal etc. Kinderen vinden dit erg leuk en kunnen daardoor beter voor een sport kiezen.

onderwijs en opvang maken.

Subsidie wordt aangegeven voor max. 2 jr.

We denken dat na 2 jaar een initiatief op eigen kracht moet kunnen bestaan.

3jr. lijkt mij meer welkom en een eigen bijdrage door de deelnemers is logisch maar in

Gezond aanbod moet wat ons betreft een keuze zijn en geen verplichting. Je kunt het

overleg wel betaalbaar houden.

alleen wel op verschillende manieren aanmoedigen, zonder met een vingertje te wijzen.

Kantines etc. en de portsubsidies dik voor elkaar qua gezond aanbod dat daar regels voor
komen ook dik in orde maar oppassen dat het niet dwangmatig overkomt.
Commerciële sportaanbieder

Ja

Sportvereniging

Gedeeltelijk

Hoe gaan we er concreet voor zorgen dat verenigingen die sportfaciliteiten delen en huren

Goede aanvulling. Kijken we in de praktische vertaling naar. Zit misschien soms juist

de kans krijgen om een vernieuwing van het sport- en beweegaanbod aan te bieden. Je

door ook gebruik te maken van andere voorzieningen dan alleen de sporthal wel ruimte.

bent afhankelijk van de beschikbaarheid, ook mede doordat de scholen 's middags vaak

Vraagt misschien soms wat creativiteit. Maar hangt ook af van type aanbod. Gaan we

een beroep doen op de Waterwijck.

goed naar kijken.

Sportvereniging

Ja

VARIATIE in de gekozen sport is van groot belang. 'Sleur' mag niet, dan hebben de

Eens. Zien in ontwikkelingen dat er tegenwoordig soms een andere manier van aanbod

sporters er op een gegeven moment geen zin meer in omdat 'steeds hetzelfde gedaan

gevraagd wordt dan het traditionele. Hier willen we graag in stimuleren, ondersteunen

wordt' en zeggen ze op. Om 15- en 16-jarigen uit hun stoel te halen en actief te

en aanjagen (ook in samenwerking met bijvoorbeeld bonden)

krijgen/houden, moeten we zorgen dat ze het niet saai gaan vinden. Hoe? Door te variëren,
in afstanden, met estafettes, een trainingsdag, recreatieve wedstrijden voor masters. Door
te variëren in trainingen en andere wedstrijdvormen te bedenken dus. Het organiseren van
een kampeerweekend met de club of het meedoen aan een 4-daagse (activiteiten buiten de
gekozen sport om) zijn ook belangrijk, omdat de sporter zo met plezier en gemotiveerd bij
de club betrokken blijft.
Thema evenementen inspireren

Kunt u zich vinden in de

Steenwijkerlanders

uitwerking van het

Toelichting

onderdeel
Sportvereniging

Ja (2x)

Sportvereniging

Gedeeltelijk

Voortgezet onderwijs

Ja

Sportvereniging

Ja

Commerciële sportaanbieder

Ja

Plaatselijk belang

Ja

Inwoner

Gedeeltelijk

Commerciële sportaanbieder

Ja

Sportvereniging

Gedeeltelijk

Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Gedeeltelijk

De jaarlijkse Weerribben-Wieden Roeimarathon zet Steenwijkerland stevig op de kaart.

Evenementen kosten geld; is dit dan beschikbaar. Aansluiten bij wat er al georganiseerd

Goede aanvulling. Niet persé de bedoeling om van alles nieuws op te zetten. Maar

wordt in de kernen of initiatieven die mogelijk kunnen ontstaan. Het moet geen op zich

bijvoorbeeld ook kijken hoe zou je misschien nog wel wat meer uit bestaande

staan evenement zijn, maar verbindend en duurzaam ( ergens borgen)

evenementen kunnen halen. Of hoe zouden we nieuwe evenementen kunnen gebruiken
om bestaand aanbod te versterken.

Basisonderwijs

Ja

Wij doen mee aan het schoolvoetbaltoernooi, korfbaltoernooi.

Sportvereniging

Ja

Sportvereniging

Gedeeltelijk

Regels voor subsidie is een logische gedachte maar moeten niet een dusdanige impact

Klopt. Bedoeling van regels is niet om het ingewikkelder te maken, maar wel om enig

hebben dat er een drempel opgeworpen wordt en er juist een afname van evenementen

kader te scheppen en daarmee ook transparant te zijn.

komt.
Wat precies onder een evenement wordt verstaan moet duidelijker zijn naar de
organisatoren toe.
Sportvereniging

Gedeeltelijk

Waarom enkel de waardering voor kampioenen? Verdient niet iedereen een vorm van

Het is een momentje om de kampioenen die we hebben in Steenwijkerland even in het

waardering?

zonnetje te zetten, waarbij we vanuit ook aandacht hebben voor lokale en regionale
sportprestaties. Sportverkiezingen kennen ook juist een aantal onderdelen die gaan over
de breedtesport (de 50+ sporter bijvoorbeeld) en niet alleen maar over de absolute
topsport. Dat zijn mooie sprekende voorbeelden.

Sportvereniging

Ja

Heeft u nog andere opmerkingen?
Sportvereniging

Goed, overzichtelijk en uitgebreid plan.

Sportvereniging

Bij onze tennis vereniging loopt het leden aantal gigantisch terug en we moeten alle zeilen bij zetten om de club te

Het signaal van teruglopend ledenaantal doorgegeven aan het buurtwerk sport. Zij

behouden ondanks vele pogingen om nieuwe leden te krijgen en ze enthousiast te krijgen voor de tennis.

hebben als onderdeel van hun opdracht ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.

Kijken hoe zij ondersteund kunnen worden en hoe verenigingen samen wellicht elkaar
kunnen versterken.
Sportvereniging

Het ziet er goed uit voor wat ik er van gelezen heb. Mocht ik iets voor jullie kunnen doen, dan hoor ik het wel!

Bedanken voor inbreng en fijn dat ze zich kunnen vinden in de uitwerking van de
onderdelen.

Sportvereniging

Concept ziet er goed uit. Vrijwilligers kunnen ondersteunen maar niet de kar trekken. Het vinden van vrijwilligers

We moeten zorgen dat we waar het kan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zo goed

is zo wie zo al moeilijk zeker in een maatschappij waar beide ouders van een gezin werken.

mogelijk kunnen ondersteunen en het vrijwilligerswerk makkelijker kunnen maken. Dit
betekent echter niet dat we het over moeten nemen als gemeente. Samen met
verenigingen kijken we hoe we deze ondersteuning het beste aan kunnen bieden. Dit
geldt overigens niet alleen voor sport, maar kijken ook bijvoorbeeld naar sectoren als
cultuur en wijkverenigingen e.d.

Commerciële sportaanbieder

Ik heb al eerder met u gesproken wat ik belangrijk vind hoe gaat u om met zoals u het noemde vereniging en

We zien dat het sportaanbod verandert en hebben daar in dit beleid ook aandacht voor.

commerciële aanbieders. Bijv sport/beweeg aanbod ligt al in de ( commerciële) markt en vervolgens gaan

Bijvoorbeeld ten aanzien van het opstarten van nieuw aanbod richten we ons niet alleen

verenigingen ook soort gelijke aanbod aanbieden en ook nog eens met bepaalde subsidies ? Nogmaals hoe word

op sportverenigingen, maar ook andere type sportaanbieders kunnen hier gebruik van

hier mee omgegaan in het plan ? Volgens mij zijn subsidies bedoeld (die door de maatschappij/burgers worden

maken. En zo hebben we in het verleden ook met bijvoorbeeld jullie samen gewerkt

opgebracht) om zaken te faciliteren die belangrijk zijn voor onze maatschappij en anders verloren gaan en zonder

binnen het programma Samen Actief met sportaanbod voor senioren.

subsidie niet zijn op te brengen. Maar nu word er onderscheid gemaakt tussen de verschillende aanbieders wat
mijn inziens oneerlijke concurrentie is. Zoals al eerder aangegeven word bijv dans op verschillende plekken binnen

We bieden vanuit sportbeleid verenigingen normsubsidie aan ter ondersteuning van de

steenwijkerland aangeboden (oa fitness centra ) tov bijv advendo en scala. Graag een duidelijk antwoord hoe hier

organisatie omdat zij met inzet van vele vrijwilligers bijdragen aan een divers en

mee word omgegaan binnen dit plan.

laagdrempelig sport- en beweegaanbod in de gemeente. Dit is gebaseerd op ledenaantal
en gaat over een bedrag van 5 euro per volwassen lid en 10 euro per jeugd- en senioren
lid op jaarbasis. Zoals ook eerder aangegeven hebben we als gemeente geen
zeggenschap over het aanbod dat sportverenigingen of andersoortige sportaanbieders
opstarten. Het staat een ieder vrij aanbod op te starten.

Kinderopvang organisatie

Dat ziet er mooi en veelbelovend uit!

Mooi voorbeeld!

Wij houden ons al geruime tijd bezig met sport en bewegen en het gehele programma is hiermee doordrenkt. De
ene organisatie kiest voor natuur, de ander voor bos, weer een ander voor cultureel en wij hebben jaren geleden al
gekozen voor sport en bewegen (van 0 tot 12 jaar).
Buitenspelen en de aandacht voor een kwalitatief goed aanbod hierin is vast onderdeel. Ook “uitjes” naar de
speeltuin, het bos, zwembad of meedoen met een publieksactiviteit waar we weken voor trainen zijn voorbeelden
hiervan. Wij rijden sinds 3 jaar iedere dag een sportbus om kinderen naar sport te brengen (niet sporten omdat je
dan kinderopvang hebt is dus geen reden meer), wij hebben al 10 jaar zwemles en wij bieden sinds vorig jaar een
sportprogramma in samenwerking met verschillende aanbieders van sport, waar wij op wisselende dagen iedere
week verschillende sporten voor langere tijd aanbieden met als einde van iedere periode het samen sporten met de
ouders. Dit alles maakt dat wij structureel extra aandacht hebben voor sport en bewegen voor kinderen van 0 tot 12
jaar.
Zo te zien hebben we vooruit gelopen op het beleidsplan, maar dat is alleen maar mooi om te zien!
Mocht ik nog iets kunnen bijdragen, dan hoor ik het. En anders zien we de ontwikkelingen van het sportakkoord
wel verschijnen.
Kinderopvang organisatie

Dit ziet er goed uit, complimenten!

Multifunctionele accommodatie en

Dank voor het toesturen van het wedstrijdplan. Ik heb hier de volgende observaties bij:
Het blijft wel erg bij ‘plan van aanpak’, ‘ondersteuningstraject’, ‘stimuleren’, ín gesprek gaan’, onderzoeken’
en ‘maken een visie’. Wel eens Japke-d gelezen? In plaats van al deze stimulerende trajecten is het

sportvereniging

Er zitten onderdelen in die we als laatste stap naar het Steenwijkerlands Sportakkoord
concreet willen maken, zodat termen als plan van aanpak inderdaad verdwijnen. Maar
acties benoemd worden waarbij ook budget beschikbaar is (en eventueel mee gaat naar

-

waarschijnlijk doeltreffender om het daartoe benodigde budget en mankracht direct ter beschikking te
stellen aan de mensen die het echt doen, dus de scholen, sportverenigingen en accommodaties.
Bij punt 1 (jong leren….) mis ik aandacht voor schoolzwemmen en gymdocenten.
Bij punt 2 (infrastructuur) mis ik financiering/subsidie voor verduurzaming.
Bij punt 3 (inclusief …..) worden fysiotherapeuten niet genoemd. Zij spelen een belangrijke rol in het doen
bewegen van met name ouderen.

degenen die de uitvoering doen). Als we de inhoud scherp hebben kunnen we die vorm
die logisch aansluit bepalen.
Punt van jong leren bewegen maken we concreet met inzet onderwijs en opvang. Zullen
wel keuzes moeten maken, omdat niet alles kan.
Voor duurzame sportinfrastructuur heeft de gemeenteraad inmiddels een
duurzaamheidslening vastgesteld waar maatschappelijke organisatie gebruik van
kunnen maken.
Aanvulling van de fysiotherapeut is een goede tip.

Sportvereniging

Geen, het plan wat er nu ligt ziet er erg goed uit. We denken hiermee zeker verder te komen als sportvereniging.

Informele vereniging

We hoorden via-via van dit "Wedstrijdplan". We hebben de indruk dat jullie alleen de officiële clubs hebben

Fijn dat jullie reageren. Op verschillende manieren hebben we ook andere partijen als

benaderd, Wij zijn een informele vereniging MTB-ers die 1 à 2 keer per week trainen. Er zijn veel meer van dit soort

verenigingen uitgenodigd mee te praten en te denken. We zien dat er steeds meer

groepjes fietsers (en ook lopers). Lijkt goed om die ook te betrekken.

verschillende vormen van sportaanbod ontstaan.

Wij hebben belang bij goede MTB-routes. Zijn ook bereid daar een bijdrage aan te leveren: meedenken, ontwerpen,
onderhoud, etc.
In Drenthe is (sportief) fietsen een speerpunt. Daar zijn ook geweldige evenementen aan gekoppeld. Zou fantastisch
zijn als Steenwijkerland zich bij de Drentse infrastructuur zou aansluiten. Fietsen is immers grensoverstijgend.
Zie MTB visie en uitvoeringsagenda Drenthe
Zie Onderzoek-routebeheer-en-routebureaus-LFP-280618
Basisonderwijs

Ik vind jullie uitwerking uitstekend! Ik wil op het onderdeel onderwijs /verenigingen etc. heel graag meewerken
aan een goede uitwerking.

Sportvereniging

Ik juich het sportbeleid toe, al heeft het meer te maken met woonkernen in dorpen en steden. Wij liggen er wat
buiten maar zullen wel ons geluid laten horen. Want ook wij staan voor een duurzame en veilig e sportomgeving
binnen onze sport Waterskiën en Wakeboarden

Sportvereniging

Dat ook na vaststelling continue overleg plaats kan vinden en verfijning door de ervaringingen en nieuwe inzichten

Bedoeling is inderdaad niet dat straks het Steenwijkerlands Sportakkoord in beton

die er voortdurend zijn, in deze uitvoeringen zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen die je niet kunt voorzien dus

gegoten is, maar waar we minimaal één keer per jaar met de partners samen naar kijken

flexibiliteit moet geen toverwoord zijn maar de normaalste zaak van de wereld.

en bijstellen waar nodig. In het sportakkoord willen we ook vastleggen hoe we dit doen.

Basisonderwijs

Ben nieuwsgierig naar het vervolg. Goede aanzet!

Sportvereniging

Ik vind het hele mooie plannen, maar daar blijft het ook bij. Ik mis de concrete stappen die worden gezet. En hoe

De bedoeling is dit concept wedstrijdplan als allerlaatste stap te vertalen naar een

wordt er gecontroleerd dat alle partijen ook hun uiterste best doen om deze mooie plannen na te komen en te

Steenwijkerlands Sportakkoord waarin we heel concreet zeggen dit gaan we doen (als

realiseren.

gemeente en andere betrokken partijen samen) en ook gekoppeld aan budgetten. In dit
akkoord spreken we dan ook met elkaar af hoe we de voortgang bewaken.

Welzijnsorganisatie

We vinden het er allereerst heel leuk en aansprekend uit zien! Inhoudelijk vinden we het ook herkenbaar en

Goede tip, passen we aan.

kloppen met de plannen zoals wij ze hebben gemaakt.
Wat wel wat vragen oproept is dat er gesproken wordt van buurtwerk sport en sociaal werk de kop op
verschillende plekken. We denken dat het helderder is om voor het buurtwerk (sport) één aanduiding te gebruiken
in het hele document.
Wat mij persoonlijk betreft dekt ‘Sociaal Werk De Kop’ dan het beste de lading.
Gezondheidszorgorganisatie

Wat een mooi helder plan.

Goede aanvullingen. Nemen ze mee. Ten aanzien van cijfers weet ik dat er wat

Hier wat vragen/opmerkingen van mijn kant:

verschillende uitkomsten zitten tussen de onderzoeken van de GGD en Sportservice

Overijssel. We hebben die laatste vanaf het begin gebruikt, maar kunnen het verschil
-

-

Pag. 1: Onder ‘Waarom’: zie bijgevoegde factsheet en PowerPoint van de kindermonitor 2018. Hierin staan
gegevens m.b.t. bewegen/sporten van kinderen (mocht je vragen hebben, dan kan nog specifieker gezocht
worden binnen de verzamelde data van de kindermonitor). NB. Dit jaar wordt de jongerenmonitor
afgenomen, maar dat weet je w.s. al.
pag. 1: uitgangspunt nr. 5: ik mis hier gezondheid, maar waarschijnlijk valt dat voor jullie onder welzijn?
pag. 2: Jong leren bewegen. Onder het item ‘met wie’ mis ik de jeugdgezondheidszorg

(dat met name in vraagstelling zit) wel uitleggen.
Ten aanzien van gezondheid. Met stimuleren van bewegen zetten we ook in op het
bevorderen van de gezondheid. Bij uitgangspunt 5 gaat het ook vooral om initiatieven
waarbij sport echt als middel ingezet wordt (bijvoorbeeld om mensen te activeren
richting werk of opleiding).

