Aan de gemeenteraadsleden gemeente Westerveld

Datum: 26 januari 2022

Kenmerk: 20220131/MZ/sp
Betreft: Uitnodiging sport- en beweegdialoog gemeente Westerveld

Geachte (kandidaat) raadsleden,
Op 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. U bent ongetwijfeld druk bezig met de
voorbereidingen van uw campagne.
De beweegcoaches die actief zijn in de gemeente Westerveld en in dienst zijn van SportDrenthe
nodigen u graag uit om in gesprek te gaan over het belang van sport en bewegen in uw gemeente.
Niet alleen kunt u met hen in gesprek, maar ook met de inwoners, lokale sportverenigingen en
andere vertegenwoordigers van sport- en beweeginitiatieven in de gemeente Westerveld.
We organiseren op 28 februari om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) een sport- en beweegdialoog met het
thema ‘sport en bewegen voor een gezonde leefstijl’ in de raadzaal van het gemeentehuis. De
thema’s die tijdens de dialoog op het programma staan zijn:
• De maatschappelijke functie van de sport(verenigingen) en bewegen
• Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur als instrument om sport, bewegen en culturele
activiteiten toegankelijk te maken voor iedereen?
• Bewezen interventies inzetten voor gezondheidsbevordering (denk aan: Sociaal Vitaal,
Beweegkuur etc.)
• Gezond ouder worden (preventie?)
We zijn tijdens deze avond benieuwd hoe u naar de inzet van sport en bewegen kijkt in het algemeen
en waar u in het bijzonder de komende jaren in de gemeente Westerveld aandacht voor wilt hebben
op het gebied van sport en bewegen. Gespreksleider Hans Derks zal deze avond in goede banen
leiden.
Ter inspiratie ontvangt u de brochure die landelijk is ontwikkeld ten aanzien van de kracht van sport
en bewegen. Informatie over de verkiezingen in Drenthe met inzicht in de stand van zaken op het
gebied van sport vindt u op een speciale website Kiessport.nu. Via de nieuwsbrief van SportDrenthe
houden we u ook graag op de hoogte van actuele thema’s en ontwikkelingen. Ontvangt u deze nog
niet? Schrijft u zich hier dan in.
We ontmoeten u graag op 28 februari. Hopelijk tot dan!
Met vriendelijke groet,
Mieke Zijl & team beweegcoaches Westerveld

Directeur-bestuurder SportDrenthe

