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De gemeente Weert is in 2012 uitgeroepen tot “Sportgemeente van het jaar”. Deze titel valt ten deel 
aan de gemeente, maar zeker ook aan de verenigingen, sponsors, scholen en alle andere partners in 
de sport. Gezamenlijk heeft Weert een uitgebalanceerd sportlandschap gerealiseerd. Weert is door de 
jury dan ook geroemd om deze goede en hechte samenwerkingsstructuur binnen de sport. De 
gemeente Weert vindt het belangrijk dat deze kwaliteit, die ten goede komt aan alle burgers, verder 
wordt doorontwikkeld.  
 
Deze doorontwikkeling wordt gerealiseerd door het “Sport- en beweegbeleid 2.0”. De doelstelling is 
het formuleren van een lokaal sport- en beweegbeleid, met een bijbehorend uitvoeringskader. Dat 
gaat verder dan een gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Het is een eigentijds, integraal, lokaal 
beweegbeleid dat de gemeente samen met partners (stakeholders) ontwikkelt en uitvoert, waarbij elke 
partner zijn eigen bijdrage levert. De stakeholders komen uit de 5 (Olympische) Ringen: Sport, 
Onderwijs, Overheid, Zorg & Welzijn en Bedrijfsleven. 
  
Deze beleidsontwikkeling en -uitvoering past perfect in de veranderende rol van de overheid. Mede 
door maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende regelgeving en bezuinigingen kiezen gemeenten 
steeds vaker voor een regierol. Gemeenten blijven daarbij verantwoordelijk voor het beleid, maar de 
totstandkoming en uitvoering van dit beleid wordt in samenwerking gedaan met de belangrijkste 
stakeholders en de burgers (burgerparticipatie). Dit geldt dus ook voor gemeente Weert. Door 
bundeling van kennis, kunde en (financiële) middelen kunnen in Weert synergievoordelen worden 
behaald en kan het bestaande aanbod met de huidige kwaliteit worden behouden en verbeterd. 
 
Om het “Sport- en Beweegbeleid 2.0” te ontwikkelen heeft de gemeente Weert het Huis voor de Sport 
Limburg gevraagd het proces mede vorm te geven en te begeleiden en op basis van de resultaten 
deze nota inclusief het uitvoeringsprogramma op te stellen. 
 
Om te komen tot het “Sport- en beweegbeleid 2.0” is er een traject doorlopen met een stuurgroep, 
werkgroep, klankbordgroep en enkele sub-werkgroepen. De stuurgroep dacht actief mee over de 
voorstellen, beoordeelde de notities en bewaakte de projectplanning. De werkgroep heeft de visie en 
het uitvoeringsprogramma inhoudelijk voorbereid. De klankbordgroep heeft feedback gegeven op de 
door de werkgroep opgeleverde rapportages. De sub-werkgroepen waren meestal bestaande 
overlegorganen (topsportoverleg, platform Weert in Beweging en een expertmeeting over de 3 
decentralisaties en sport), die op hun onderwerpen om input werden gevraagd. Een nadere toelichting 
over het doorlopen proces en de bemensing van de verschillende gremia staan in bijlage 1. 
 
Deze visienota “‘Sport en beweegbeleid 2.0” is opgebouwd langs een aantal hoofdstukken. In het 
eerste hoofdstuk is de huidige stand van zaken qua sport en bewegen in de gemeente Weert 
geschetst. In hoofdstuk twee is middels een sfeerbeeld de gewenste situatie beschreven. Op basis 
van beide situaties zijn de visie, missie en doelstellingen voor het “Sport- en beweegbeleid 2.0” 
benoemd (hoofdstuk 3). Hierbij is tevens een aantal uitgangspunten bepaald. Vervolgens is een aantal 
overkoepelende gezamenlijke acties (voor alle ringen) gekozen, welke bijdragen aan de realisatie van 
de visie en missie. Deze acties zijn beschreven in een uitvoeringsprogramma (hoofdstuk 4), waarbij 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden nader zijn beschreven. In het afsluitende hoofdstuk 5 
wordt een voorstel gedaan voor een organisatie, die de uitvoering van het Sport- en beweegbeleid 2.0 
gaat begeleiden. 
 
De acties in het uitvoeringsprogramma zijn niet de enige acties voor de realisatie van de visie en 
missie. Het zijn de acties, die op dit moment, door het werkveld belangrijk worden gevonden. 
Reguliere en lopende activiteiten van de diverse instellingen kunnen gewoon doorlopen. Bovendien 
dient deze visienota als toetsingskader voor toekomstige aanvullende activiteiten. 
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In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de huidige situatie op het gebied van sport en 
bewegen in de gemeente Weert. Onderstaande gegevens zijn gegenereerd middels diverse sessies 
met afgevaardigden uit het werkveld (organisaties uit de vijf ringen):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedere “ring” heeft zelf de eigen activiteiten benoemd en die zijn ook zo uitgewerkt. Het doel van de 
sessie was om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er al gebeurt in Weert. De foto van nu is 
geen compleet overzicht, maar een dynamisch beeld. Het geeft een goed inzicht in de verschillende 
activiteiten en (potentiële) partners op het gebied van sport en bewegen in Weert. 
 
 

 
 
 

Kijkend naar de overheid, dan hebben drie niveaus invloed op het sport- en beweegbeleid in Weert: 
de landelijke overheid, de provinciale overheid en de lokale overheid. 
 
1.1.1 Landelijke overheid 
De Rijksoverheid vindt sport en bewegen belangrijk voor Nederland. Sport en bewegen is goed voor 
de gezondheid en de sociale contacten. De successen van topsporters bevorderen de nationale trots. 
De Rijksoverheid wil dat zoveel mogelijk mensen bewegen en van sport genieten. Het ministerie van 
VWS heeft een beleid langs vier lijnen. 
 
Bewegen en gezondheid 
Sport en bewegen staat voorop in het gezondheidsbeleid van de Rijksoverheid (Nationale Preventie 
Nota). Mensen die voldoende sporten en bewegen zijn minder vaak ziek. Voor kinderen is sport en 
bewegen ook goed voor hun leerprestaties, weerbaarheid en psychische en motorische ontwikkeling. 
Het is belangrijk dat scholen aandacht hebben voor sport en bewegen. Daarom geeft de Rijksoverheid 
geld aan projecten die mensen aansporen meer te gaan sporten en bewegen. Voorbeelden van 
projecten zijn de Buurtsportcoaches, Beweegkuur, Special Heroes en de Gezonde School. 
 
Veilige sport 
Mensen moeten in een veilige omgeving kunnen sporten en bewegen, met duidelijke spelregels en zo 
min mogelijk kans op blessures. De Rijksoverheid financiert diverse activiteiten die dit mogelijk maken, 
zoals het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’, het meldpunt ‘Geweld en Sport’ en het financieren 
van de opleiding van sportartsen. 
 
Topsport 
Nederland wil als sportland bij de internationale top 10 horen. Daarom investeert de Rijksoverheid in 
een topsportklimaat waarin topsporters optimaal kunnen presteren en medailles kunnen winnen. 
Topsport heeft een positieve invloed op de samenleving. Zo geven topsporters mensen inspiratie om 

 
 
 1  Huidige situatie: foto van nu 
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het beste uit zichzelf te halen en is topsport goed voor het Nederlandse imago in het buitenland. 
Programma’s die de Rijksoverheid financiert zijn Centra voor Topsport en Onderwijs, Stipendia voor 
topsporters (aanvullende of inkomens vervangende uitkering voor topsporters, waaraan wel 
voorwaarden zijn verbonden, zoals sporttak, status en prestaties) en topsportevenementen. 
 
Onderzoek en innovatie in de sport 
De Rijksoverheid stimuleert de ontwikkeling van innovatieve producten en wil sportonderzoek en 
sportonderwijs naar een hoger niveau brengen. Via InnoSportNL subsidieert de Rijksoverheid de 
ontwikkeling van succesvolle producten. Verder wil ze het sportonderzoek en sportonderwijs 
verbeteren en wil ze samen met de sportwereld en het bedrijfsleven kansen benutten om de 
buitenlandse vraag te koppelen aan Nederlands aanbod. 
 
1.1.2 Provincie Limburg 
De Provincie Limburg heeft een tweetal beleidskaders die van invloed zijn op sport en bewegen. Het 
sportbeleid en het gezondheidsbeleid. 
 
Sportbeleid 
De Provincie Limburg wil met de Limburgse Olympische Ambitie met sporten en bewegen, zowel als 
doel en/of als middel, in de volle breedte een optimaal vestigingsklimaat creëren en daarmee heel 
Limburg op Olympisch niveau te brengen. Het uitgangspunt is dat iedere Limburger de kans moet 
krijgen om ‘een leven lang te sporten en bewegen’, vanuit de overtuiging dat sporten en bewegen 
Limburgers stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Go for Gold.  
 
Om dit uitgangspunt te behalen zal de overheid met haar partners uit de andere ringen (sport, 
onderwijs, bedrijfsleven en zorg) inzetten op moderne accommodaties voor topsport (presteren) en 
breedtesport (participeren). Op het gebied van participeren wil de Provincie een bijdrage leveren aan 
een sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van Limburg, zowel jeugd, ouderen als mensen met 
beperkingen. Centraal hierbij staan de speerpuntsporten wielrennen, paardensport, handbal, atletiek 
en tafeltennis. 
 
Dit sportbeleid is nader uitgewerkt in het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2013-2016. 
 
Gezondheidsbeleid 
Binnen het gezondheidsbeleid van de Provincie Limburg is een agenda voor Gezondheid en Zorg 
opgesteld (zie: http://www.limburg.nl/dsresource?objectid=25987&type=org). Met deze agenda tracht 
de Provincie, binnen de mogelijkheden van haar taken, de omstandigheden die van invloed zijn op 
gezondheid, in relatie tot de (gezondheids-)zorg, zo gunstig mogelijk te maken voor haar burgers. De 
agenda bestaat uit vier programmalijnen: 

 
 De Gezonde Wijk 

De doelstellingen in deze programmalijn zijn dat in Limburgse wijken zichtbaar aandacht voor 
gezond opgroeien en leven is en dat in Limburgse wijken zichtbaar innovatief vorm wordt gegeven 
aan de (gezondheids-)zorg, aansluitend op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. 
 

 Een Gezonde Arbeidsmarkt 
De doelstellingen in deze programmalijn zijn dat er voldoende personeel en voldoende 
gekwalificeerd personeel in de (gezondheids-)zorg beschikbaar is en dat er gericht aandacht is 
voor de gezondheid van werknemers in bedrijven op basis van vitaliteitsprogramma’s. 
 

 Een gezonde Samenwerking 
Deze programmalijn heeft drie doelstellingen: 
 Samenwerking tussen stakeholders rond maatschappelijke verschijnselen die een directe 

negatieve invloed hebben op de gezondheidstoestand van de Limburgse bevolking ter 
behoud en verbetering van deze gezondheidstoestand, op basis van kennisdeling en een 
integrale aanpak. 

 Samenwerking tussen stakeholders t.b.v. de (gezondheids-)zorg gericht op een efficiënter 
georganiseerd aanbod, op basis van een gelijkwaardige en samenhangende verbinding 
waarbij “traditionele” grenzen doorbroken worden. 
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 Samenwerking tussen Huis voor de Zorg, Huis voor Sport en maatschappelijke organisaties 
van provinciaal belang, met elkaar en hun directe achterbannen, gericht op actief en bewust 
burgerschap in gezondheid en (gezondheids-)zorg, op basis van hun organisatiedoelen en 
werkplannen. 

 
 Zorginnovatie 

Deze programmalijn heeft ook drie doelstellingen: 
 Innovaties ontwikkelen en implementeren ter verbetering van de gezondheidstoestand van 

Limburgers op het gebied van preventie, ondersteuning en behandeling. 
 Innovaties ontwikkelen en implementeren ter verbetering van de efficiency in de 

(gezondheids-)zorg ten aanzien van proces, organisatie, product en technologie. 
 Ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van deze innovaties, is er sprake van een 

gecombineerde inzet van onderzoek-onderwijs-MKB-bedrijfsleven, bijdragend aan een 
kennisintensivering van Limburg. 

 
1.1.3 Gemeente Weert 
De gemeente Weert is in 2012 uitgeroepen tot zowel Sportgemeente van het jaar als Groenste Stad 
van Nederland. In 2013 werd Weert groenste stad van Europa. Deze titels heeft ze verdiend door het 
gevoerde beleid. Kijkend naar sport en bewegen, dan heeft gemeente Weert een aantal 
beleidskaders, waarmee sport en bewegen onder de burgers wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.  
 
Sportbeleid 
De gemeente Weert streeft een tweetal doelen na met sport en bewegen: 
 
 Bevorderen van sportbeoefening en dagelijks bewegen voor alle burgers; 
 Ondersteuning van topsportorganisaties. 
 
De gemeente Weert zet hierop in omdat sport en bewegen een bijdrage levert aan gezondheid, 
ontplooiing, integratie en sociale contacten. Topsport wordt ondersteund, omdat het breedtesport 
stimuleert en economische / promotionele waarde heeft. 
 
Aan deze doelen geeft de gemeente invulling door accommodatiebeleid, tarievenbeleid, 
subsidiebeleid, sportstimuleringsbeleid en topsportbeleid. In de begroting is hiervoor structureel  
€ 5,5 miljoen opgenomen. 
 
Accommodatiebeleid 
De gemeente Weert zet in op sportieve omgevingen voor scholen en sportverenigingen, waarbij het 
gaat voor clustering van sport, onderwijs en kinderopvang. Evenwichtige spreiding van de 
accommodaties over de gemeente is een punt van aandacht. De gemeente Weert beschikt over een 
breed aanbod aan binnen- en buitensportaccommodaties. De kwaliteit van de accommodaties 
verschilt per locatie. 
 
Binnensportaccommodaties:  
5 sporthallen, 2 sportzalen,  6 gymzalen en 1 zwembad (met binnen en buitenbad, zowel recreatief als 
sportief). Daarnaast zijn er nog 4 gymzalen en 1 sportzaal in eigendom bij het voortgezet onderwijs.  
 
Buitensportaccommodaties: 
8 voetbalaccommodaties, 1 hockeyaccommodatie, 1 atletiekaccommodatie, 1 honkbalaccommodatie, 
1 korfbalaccommodatie, 1 skeelerbaan, 3 beachvolleybalvelden, 1 verhard multisportcourt (geschikt 
voor basketbal en handbal) en diverse grasvelden voor recreatieve sportbeoefening. Daarnaast zijn er 
nog diverse verenigingen met eigen accommodaties, waaronder 3 handboogaccommodaties en 8 
tennisaccommodaties.  
 
Tarievenbeleid 
De gemeente Weert hanteert lage, maatschappelijke tarieven voor het gebruik van de 
sportaccommodaties. Daarbij krijgen erkende sportverenigingen extra korting. 
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Subsidiebeleid 
Sportverenigingen krijgen subsidies voor het gebruik van (gemeentelijke) sportaccommodaties, 
investeringen in hun eigen accommodaties, voor jeugdleden en voor het opleiden van kader. 
 
Sport- en beweegstimulering 
De gemeente Weert zet combinatiefunctionarissen in voor het stimuleren van sport en bewegen van 
alle burgers. Kanttekening hierbij is dat voor de doelgroepen ouderen en volwassenen vanuit het 
sportbeleid beperkt aandacht is. In de afgelopen 12 jaar is het sportstimuleringsbeleid, mede door de 
focus van landelijke programma’s en Rijksimpulsen, met name ingezet op jeugd tot 18 jaar. 
 
Topsportbeleid 
De gemeente Weert stimuleert de beoefening van topsport in de gemeente door het beschikbaar 
stellen van accommodaties en deze voorzieningen geschikt te maken voor topsport. Verder verstrekt 
de gemeente subsidies aan sportorganisaties, die topsport beoefenen in teamverband op het hoogste 
nationale seniorenniveau en organiseert het een topsportoverleg ter bevordering van de 
kennisuitwisseling. 
 
Deze doelen en activiteiten worden vormgegeven met meerdere partners, zoals Punt Welzijn, de 
Weerter Sportraad, Platform Weert in Beweging, sportverenigingen en (top)sportinstellingen, 
onderwijs (primair en voortgezet onderwijs), Topsport Limburg, Huis voor de Sport Limburg, 
gemeenten in Midden-Limburg, gemeenten uit de ring overheid van de Limburgse Olympische 
Ambitie, sportbonden, NOC*NSF en de Vereniging Sport & Gemeenten. 
 
Gezondheidsbeleid 
Het gezondheidsbeleid van de gemeente Weert is een gezamenlijk kader met de gemeente 
Nederweert en bestaat uit twee programmalijnen: “gezond en veilig opgroeien” en “zelfstandig en 
veilig ouder worden”. 
 
De programmalijn “gezond en veilig opgroeien” richt zich op de ontwikkeling van kinderen. Thema’s  
die een relatie hebben met sport en bewegen zijn het aanleren van een gezonde leefstijl (waarvan o.a. 
bewegen, overgewicht en sportieve school  onderdelen zijn) en het opgroeien in een gezonde en 
veilige omgeving (met onderdelen als speelruimtebeleid, inrichting openbare ruimte en het project 
Actieve Buurt). 
 
De programmalijn “zelfstandig en veilig ouder worden” richt zich op de preventieve zorg van ouderen. 
Deze programmalijn omvat 2 thema’s die beiden raakvlakken hebben met sport en bewegen, te 
weten: 
 
 Een gezonde en veilige leefstijl waaronder activiteiten als seniorensport, meer bewegen voor 

ouderen, valpreventie en bewegen op maat vallen. 
 Een veilige en gezonde leefomgeving waaronder activiteiten als actieve buurt vallen. 
 
Bovendien komen er nu, door de decentralisatie van de AWBZ en de WMO, taken naar de gemeente, 
die wellicht (beperkt) ingevuld kunnen worden door sport en bewegen. 
 
Jeugdbeleid 
De gemeente Weert profileert zich als kindvriendelijke stad. Dit kenmerkt zich door een goed 
onderwijs- en voorzieningenniveau (clustering van sport, onderwijs en kinderopvang, zie ook 
sportaccommodatiebeleid van de gemeente Weert) en door subsidiëring en ondersteuning van 
verenigingen met jeugdleden. Sportverenigingen met jeugdleden ontvangen jaarlijks een subsidie van 
26 euro per jeugdlid. De Weerter sportverenigingen hebben circa 5.000 jeugdleden, dus dit gaat om 
een totaal bedrag van circa € 130.000,-. Verder heeft de gemeente vanuit dit beleid een regietaak in 
de ketenaanpak rondom risicojongeren, waarbij vrijetijdsbesteding (dus ook sport en bewegen) een 
aandachtsgebied is.  
 
Bovendien is Gemeente Weert participant bij het Jeugdsportfonds Limburg 
(www.jeugdsportfonds.nl/limburg). Vanuit dit fonds kunnen kinderen en jongeren (4 - 21 jaar) uit de 
gemeente Weert, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging, 
ondersteuning krijgen om toch bij een vereniging te kunnen gaan sporten.  
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Een andere stichting binnen de gemeente is de stichting Leergeld. Deze stichting biedt ondersteuning 
aan kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen om ze mee te laten doen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Hieronder valt ook sport en bewegen. Stichting Leergeld kan helpen met 
het betalen van de contributie voor een sportvereniging. De regeling kan alleen worden aangevraagd, 
wanneer er geen ander vangnet is of bestaande voorzieningen niet toereikend zijn. 
 
Speelruimteplan 
De gemeente Weert heeft het aanbieden en inrichten van een aantrekkelijke speelruimte voor 
kinderen t/m 18 jaar al geruime tijd op de politieke agenda staan. De doelstelling van het 
speelruimteplan is “komen tot een actueel, breed gedragen en integraal plan, waarin alle aspecten 
met betrekking tot het aanbieden van informele en formele speelruimte aan de kinderen van 0 - 18 
jaar, senioren en mensen met een beperking in gemeente Weert aan bod komen”. 
 
Met informele speelruimte wordt de ruimte bedoeld, waar mensen wonen, leven en (veilig) kunnen 
spelen, zoals de straat, stoep en het plantsoen, maar waar geen speeltoestellen staan. Hierover wordt 
nader ingegaan in paragraaf 1.2.3. Met formele speelruimte wordt de ruimte bedoeld die is ingericht 
met een speelfunctie. In het plan wordt een onderscheid gemaakt in de doelgroepen kinderen (0 - 6 
jaar), jeugd ( 6 - 12 jaar), jongeren (12 - 18 jaar), senioren (66 jaar en ouder) en mindervaliden. 
 
 

 
 
 

De ring Sport kan worden opgedeeld in een aantal onderdelen: georganiseerd sport- en 
beweegaanbod, topsport, ongeorganiseerd/anders georganiseerd sport- en beweegaanbod en overig 
aanbod.  
 
1.2.1 Georganiseerde sport / sportvereniging 

Kijkend naar het georganiseerde aanbod, dan kent de gemeente Weert ruim 50 sportverenigingen die 
bijdragen aan het sport- en beweegklimaat. Hieronder vallen 9 voetbal- en 8 tennisverenigingen. Het 
belangrijkste doel van de sportverenigingen is de burgers de mogelijkheid bieden om te sporten en 
bewegen. Cruciaal is dat de verenigingen vitaal zijn. Vitale verenigingen zijn bezig met het vergroten 
van sportdeelname, nieuwe doelgroepen aanspreken, uitbreiden van het aanbod, samenwerking 
zoeken met andere organisaties en vraaggericht werken.  
 
Naast deze uitdagingen zijn enkele sportverenigingen actief in het stimuleren van sport en bewegen 
en het hebben van een passend aanbod. Voorbeelden hiervan zijn Let’s Move, kennismakingslessen 
en open dagen. Verder zijn enkele verenigingen actief bezig met het verbeteren van de 
beschikbaarheid en bereikbaarheid van hun eigen accommodaties, het komen tot vitale verenigingen 
en het inventariseren van de wensen/behoeften van de sporters (bijv. enquête ten behoeve van 
aanvraag sportimpuls). 
 
Knelpunten zijn momenteel dat verenigingen veelal nog te veel naar binnen gericht zijn, er te weinig 
kader/vrijwilligers beschikbaar is/zijn en de financiële middelen beperkt zijn. Naar de toekomst kijkend 
zien de verenigingen ook enkele uitdagingen. Dat is de koppeling leggen met de zorg via de 
buurtsportcoach, samenwerking zoeken met het bedrijfsleven en commerciële sportorganisaties. 
Hierbij moet er wel rekening worden gehouden met het behouden van een bepaald aanbod in de 
kerkdorpen.  
Een ander, algemeen, knelpunt is krapte in bepaalde binnensportaccommodaties tussen 15.00 en 
18.00 uur. Dit heeft te maken met het succes van het naschoolse aanbod in primair onderwijs en het 
voortgezet onderwijs, de komst van de Regionale Talenten Centra (RTC’s) voor basketbal en 
volleybal en de combinatiefunctionarissen. 
In het zwembad zijn maar beperkte mogelijkheden voor naschoolse activiteiten omdat de tijd tussen 
15.00 en 18.00 voor een groot deel is ingevuld met lessen elementair zwemmen. 
 
 
 
 

 
 1.2 Sport 
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1.2.2 Topsport  
In de gemeente Weert wordt in een aantal sporttakken topsport bedreven. Bovendien zijn er twee 
Regionale Talenten Centra (RTC’s). Vanuit de gemeente ontvangen topsportinstellingen (basketbal, 
volleybal en tennis) een subsidie. Individuele topsporters krijgen geen bijdrage van de gemeente. 
 
Basketbal 
In de gemeente Weert zijn twee erkende basketbalverenigingen (BSW en Aeternitas) en één 
topsportinstelling (stichting BSW) die op het hoogste niveau (heren) speelt. De topsportinstelling 
ontvangt daarom ook topsportsubsidie van de gemeente. 
 
De vereniging BSW en de topsportstichting BSW werken nauw met elkaar samen en hebben veel 
eigen financiële middelen. De vereniging is formeel gezien breedtesport, maar een aantal teams 
speelt op landelijk niveau. De topsportstichting geeft een deel van haar topsportsubsidie aan de 
vereniging. Aandachtspunt vanuit de topsportstichting is de facilitering vanuit de gemeente. Zo kunnen 
ze momenteel weinig op het center court trainen, omdat hiervoor te weinig zaalruimte beschikbaar is.  
 
Hiernaast is er in Weert een Stichting Basketball Promotie Limburg, die naast de organisatie van het 
Regionaal Talenten Centrum ook de breedtesport basketbal in Limburg promoot. Naast deze stichting 
is de vereniging BAL opgericht (Basketbal Academie Limburg), waardoor het mogelijk is dat de 
talenten die bij het RTC trainen, ook competitie spelen.    
 
Volleybal 
Weert heeft met Stichting Volleybal Promotion Weert een topsportorganisatie. Deze is ontstaan vanuit 
de volleybalvereniging VC Weert. Deze topsportstichting is actief op het hoogste niveau (dames) en 
ontvangt daardoor ook topsportsubsidie van de gemeente. Deze stichting gaat meer bouwen vanuit 
het regionale talent. Aandachtspunten daarbij zijn de financiële draagkracht, de accommodatie en de 
begeleiding van de spelers (incl. mogelijkheden qua onderwijs). 
 
Tennis 
De gemeente Weert heeft met TC Van Horne een tennisvereniging die op het hoogste seniorenniveau 
speelt en daardoor ook topsportsubsidie ontvangt. 
 
Regionale Talenten Centra (RTC) 
In de gemeente Weert zijn twee Regionale Talenten Centra. Eén voor basketbal en één voor 
volleybal. Deze talentencentra zijn vanuit de sportbond opgezet en zijn beiden gecertificeerd door 
Topsport Limburg1. 
 
Het RTC basketbal kent momenteel weinig aansluiting naar de verenigingen en de topsportstichting. 
Het RTC heeft ervoor gekozen om een eigen vereniging op te richten. Alle talenten spelen competitie 
binnen deze vereniging (momenteel 6 teams). Deze talenten zitten op de Topsport Talent School (Het 
College) in Weert. 
 
Het RTC Volleybal is onlangs gestart met 4 groepen. Hierbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij 
het Eredivisieteam van VC Weert. Alle talenten uit het RTC spelen competitie bij hun eigen vereniging. 
 
Overige 
De gemeente Weert heeft circa 100 topsporters/talenten uit diverse sporttakken. Naast basketbal en 
volleybal beoefenen ze sporten zoals atletiek, zwemmen, paardensport, turnen en triatlon. Hiervan is 
een deel individuele sporter.  
 
Zo herbergt AV Weert (atletiek) enkele talenten. Aangezien het individuele sporters betreft, komen zij 
niet in aanmerking voor de topsportsubsidie. De vereniging probeert voor deze talenten de beste 

                                                            
1 Topsport Limburg hanteert de volgende definitie voor een RTC: Een RTC is een organisatievorm waarin voor een (op basis 
van vooraf gestelde criteria) geselecteerde groep talenten van een bepaalde tak van sport in hun directe leefomgeving (op 
verschillende plaatsen in Limburg) onafhankelijk van en aanvullend op hun eigen vereniging extra faciliteiten worden 
georganiseerd. Voor meer informatie: http://www.topsportlimburg.nl/pages/talentencentra.aspx.  
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voorwaarden voor topsport te creëren, maar ze loopt daarbij wel tegen haar eigen grenzen aan. 
Hierdoor dreigt de vereniging haar talenten te verliezen. 
 
Binnen de paardensport gebeurt ook veel op individueel niveau (o.a. begeleiding en investering in 
talentontwikkeling). De gemeente Weert verstrekt geen topsportsubsidie aan de paardensport, maar 
draagt wel bij aan het ontwikkelen van deze sector. Het helpt met het faciliteren en mobiliseren van de 
sector, zoals bij de huidige realisatie van een visiedocument over de paardensportsector in Weert. 
Verder draagt de gemeente Weert bij aan de ontwikkeling van het Hippisch Center of Excellence 
(HCE). HCE is het kennis-, trainings-, en innovatiecentrum voor ruiter en paard en het begeleidt de 
jeugd om zich te ontwikkelen tot talent en/of topsporter. HCE kan in de toekomst mogelijk uitgroeien 
tot een RTC. 
 
In de gemeente Weert zitten veel topsporters en talenten op de Topsport Talentschool Het College. 
Verder worden ze door Punt Welzijn incidenteel ingezet voor sport- en beweegstimuleringsdoeleinden. 
Dat wordt als succesvol ervaren. Een algemeen aandachtspunt is dat de topsportsuccessen uit Weert 
beter gevierd mogen worden, zodat ze een voorbeeldfunctie voor de gemeenschap hebben. 
 
1.2.3 Ongeorganiseerd / anders georganiseerd aanbod 
Het ongeorganiseerde aanbod in de gemeente Weert is niet volledig in kaart te brengen. De 
mogelijkheden zijn groot. Denk aan de wielrenners en hardlopers op de openbare wegen/fietspaden, 
de ruiters in de bossen of de voetballende kinderen op het trapveldje en de speelplaats. Overal in de 
gemeente maken mensen gebruik van de openbare ruimte om te sporten en bewegen. Weert ligt in 
een groene omgeving (Groenste stad van Nederland en Europa). Zo kent Weert uitgebreide 
routestructuren voor fietsers, wandelaars en ruiters. Sportparken hebben daarentegen een beperkt 
openbaar karakter. Op Sportpark St. Theunis is momenteel ruimte voor recreatieve 
(ongeorganiseerde) sportbeoefening en bewegen. Daarnaast wordt er ook (onbewust) veel bewogen 
door de vrijwilligers die bijvoorbeeld sportvelden onderhouden. 
 
Met het anders georganiseerde aanbod worden alle activiteiten benoemd, die niet in verenigings- of 
schoolverband plaatsvinden, maar wel worden georganiseerd. Deze activiteiten kenmerken zich door 
laagdrempeligheid en richten zich vaak op aandachtsgroepen (inzet van sport en bewegen als 
middel).  
 
In Weert wordt dit onder andere gedaan door de combinatiefunctionarissen van Punt Welzijn. Naast 
de inzet op school en in de vereniging kent Weert ook een combinatiefunctionaris Buurtsport, die 
activiteiten en evenementen in de wijk organiseert. Deze combinatiefunctionarissen maken hierbij 
gebruik van zowel de sportaccommodaties als de openbare ruimte. Voor meer informatie: 
www.letsmoveweert.com.  
 
Verder zijn de gemeente Weert en het platform Weert in Beweging samenwerkingspartners bij 
‘Iedereen Kan Sport Midden-Limburg’ (IKS). IKS heeft als doel de gehandicaptensport een prominente 
plaats te geven in de regio Midden-Limburg. De doelstellingen van het project zijn het verhogen van 
de sportdeelname en het vergroten van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een 
beperking. 
 
Ook zijn in Weert (recreatieve) sport- en beweeggroepen actief. De groepen die gebruik maken van 
de gemeentelijke accommodaties zijn in beeld. Het gaat om circa 50 groepen die op wekelijkse basis 
een accommodatie van de gemeente huren. Dit is een vrij stabiel aantal (jaarlijks vallen er enkele 
groepen af en komen er nieuwe groepen bij). Veel groepen bestaan al lange tijd. De meeste van deze 
groepen hebben alleen volwassen deelnemers, veelal ouderen. Een aantal groepen richt zich ook op 
jeugd. De activiteiten zijn divers: van volleybal en badminton tot boksen en Tai Chi. 
 
1.2.4 Overig aanbod 
In de gemeente Weert zijn ook diverse georganiseerde sport- en beweegaanbieders actief, die 
officieel geen sportvereniging zijn.  Dit zijn diverse gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties, 
zoals recreatieve damesgroepen, bedrijfsvolleybal en –voetbalgroepen, etc. Verder bieden veel 
ouderenorganisaties naast Meer Bewegen voor Ouderen activiteiten zoals volksdansen, yoga, 
koersbal en fiets- en wandeltochten aan. Enkele voorbeelden van aanbieders zijn:  
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Floor Burnin Crew (dans) Salsa Club Weert 
Buikdansschool Faracha Life Style VITAE Sport- en Gezondheidscentrum 
Zwemschool Josefien My Health Club 
Judith's Dance Point Bodyfiction (fitness) 
Judoclub Stramproy Relife Fitness 
Easy Moves (fitness) Yogascholen 
 
 
 
 

 
 
 

In het bedrijfsleven is er momenteel geen overkoepelend gezamenlijk beleid voor sport en bewegen. 
Er zijn wel bedrijven met een sport- en beweegbeleid, maar dat is ad hoc en op bedrijfsniveau. 
Voorbeelden van organisaties zijn Trespa, Land van Horne, St. Jans Gasthuis en Federatie 
Sportmedische Instellingen. Daarbij hebben 30 bedrijven afspraken voor bedrijfsfitness. Op 
bedrijventerreinen is momenteel geen sport- en beweegaanbod. Bedrijven hebben daarbij wel 
fietsregelingen en/of ziektebegeleiding (ook per bedrijf apart geregeld). 
 
Ondanks dat veel bedrijven –voor zover bekend- geen sport- en beweegbeleid hebben, wordt het 
belang daarvan wel ingezien. Met name vanuit Arbo technisch oogpunt. Om de medewerkers fit en 
gezond te houden, willen bedrijven sport en bewegen inzetten. Bedreiging hierbij zijn mogelijke 
aanpassingen in de werkkostenregeling, waardoor het voor bedrijven fiscaal minder aantrekkelijk 
wordt om sport en bewegen aan te bieden als secundaire arbeidsvoorwaarde. Bedrijven hebben 
daarentegen vanuit de cao’s wel verplichtingen richting de werknemer als het gaat over ziekte en re-
integratie, waarbij bewegen kan worden ingezet. 
 
Op incidentele basis worden er door het bedrijfsleven wel activiteiten georganiseerd. Zo zijn er enkele 
bedrijfscompetities (bijv. volleybal) of toernooien (bijv. voetbal). Daarnaast zijn er in Weert twee 
actieve Business clubs, die ook vanuit de topsport clinics voor het bedrijfsleven organiseren. 
 
Momenteel is het aanbod vanuit de bedrijven beperkt, maar ook vanuit de verenigingen is er weinig  
aanbod voor bedrijven. Sponsoring vanuit het bedrijfsleven voor de sportverenigingen loopt ook terug. 
 
Van bovenstaande punten ontbreken de exacte gegevens. Vandaar dat de zaken niet te kwantificeren 
zijn. 
 
 

 
 
 

In de ring Zorg en Welzijn zijn diverse partijen actief die zich richten op verschillende doelgroepen. In 
het overleg was de ring goed vertegenwoordigd. Vandaar dat de doelen per organisatie worden 
beschreven. 
 
GGD 
De GGD zet zich onder andere in voor preventie bij alle burgers. Met name ouderen, jongeren en 
risicogroepen krijgen hierbij bijzondere aandacht. De GGD voert namens de gemeente Weert de 
wettelijke taak collectieve preventie uit. Hierbij is sport en bewegen een belangrijk onderdeel.  
  
Activiteiten van de GGD voor de gemeente en andere partners zijn het signaleren en monitoren van 
gezondheid / gezondheidsverschillen, het adviseren over (lokaal) gezondheidsbeleid en het 
coördineren en het aanjagen van preventieactiviteiten met betrekking tot sport en bewegen. 
 
SJG / Mediweert  
Deze instellingen zetten zich in voor optimale sportmedische zorg (advies, preventie, onderzoek, 
behandeling en nazorg). Dit geldt voor alle mensen die sporten en actief bewegen: van recreatief tot 
topsport, van jong tot oud, met of zonder gezondheidsproblemen. Daarnaast zetten de instellingen 
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bewegen in om het functioneren en herstel te bevorderen. Mediweert probeert met een buitenpoli op 
sportpark St. Theunis de bereikbaarheid te optimaliseren. 
 
Land van Horne 
Land van Horne is een instelling voor ouderenzorg, zowel intramuraal als extramuraal. Sport en 
bewegen wordt ingezet voor preventie, voorlichting, behandeling en begeleiding. Dit is niet alleen 
vanuit medisch opzicht wenselijk, maar ook voor het algehele welzijn en zorg van de cliënten.  
 
Om het sport en bewegen vorm te geven, is Land van Horne bezig met het opstellen van een 
beweegbeleid. Hierbij wordt uitgegaan van de door IGZ geformuleerde zeven bouwstenen om 
bewegen bij ouderen te stimuleren. Op deze bouwstenen gaat de inspectie controleren en treedt waar 
nodig handhavend op. 
 
Punt Welzijn 
Punt Welzijn is niet alleen onderdeel van de ring Zorg en Welzijn, maar is in meerdere ringen actief. 
Het is namelijk een dienstverlenende organisatie, die ernaar streeft dat alle mensen in Weert kunnen 
deelnemen aan de samenleving. Sport en bewegen wordt ingezet als sportstimulering, maar ook als 
middel om voor alle burgers gelijke kansen te krijgen, leefbaarheid te verbeteren, sociale contacten te 
verbeteren, sociale vaardigheden aan te leren en een gezonde leefstijl te bevorderen. 
 
Hiertoe worden een aantal programma’s ingezet: Let’s move (jeugd), bewegen op maat (ouderen) en 
ondersteuning van sportverenigingen. De activiteiten worden o.a. uitgevoerd door 
combinatiefunctionarissen (die mede worden gefinancierd door een bijdrage van scholen en 
verenigingen). Voor meer informatie zie: http://www.letsmoveweert.com/ 
 
Overige 
Naast de hierboven beschreven organisaties zijn er in de welzijnshoek van Weert diverse partijen die 
sport en bewegen aanbieden. Zo zijn er in totaal 99 MBVO groepen (Meer bewegen voor ouderen; 
aantal op basis van inventarisatie Huis voor de Sport Limburg, 2013). Deze groepen worden 
georganiseerd door welzijnsorganisaties, die daarvoor docenten (ZZP’ers) inhuren. 
 
Verder zijn er in Weert kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Bij de kinderdagverblijven wordt een 
actieve connectie gezocht met het naschoolse sport- en beweegaanbod. Bovendien staat in hun 
beleid opgenomen dat een verplicht deel van de opvangtijd wordt besteed aan buitenspelen en 
bewegen. Bij peuterspeelzalen is dit niet het geval. Daar is in het beleid niets opgenomen over 
sporten en bewegen. De activiteiten zijn daar incidenteel. 
 
Hiernaast is er de eerstelijns zorg (o.a. fysiotherapeuten). In het algemeen werd geschetst dat de 
meeste eerstelijns zorgorganisaties zich richten op preventie. Dit willen ze doen met onder andere 
sport en bewegen, maar dat gebeurt nu weinig omdat de doorverwijzing onduidelijk is (overzicht 
ontbreekt). Hieraan wordt gewerkt door het opzetten van Beweegnet (een website met het sport- en 
beweegaanbod in Weert: http://www.beweegnet.nl/weert/). Tweedelijns zorginstellingen willen o.a. 
met sport en bewegen de voorwaarden scheppen dat mensen zo snel mogelijk in de eerstelijns zorg 
terechtkomen. 
 
Een zorgorganisatie in Weert, die sport en bewegen inzet, is het revalidatiecentrum Blixembosch. Zij 
werkt met een behandelteam aan de revalidatie van een cliënt. In de afrondende fase van dit proces 
wordt door een bewegingsagoog samen met de cliënt bekeken wat de beste sport en 
beweegmogelijkheden zijn na de revalidatie. 
 
Gezamenlijk belang en samenwerkingspartners van de ring Zorg en Welzijn 
De zorginstellingen zetten sport en bewegen in om een bijdrage te leveren aan de totale zorgketen en 
om het verzorgingsgebied te vergroten. Verder wil het met sport en bewegen minder zorgconsumptie 
bewerkstelligen, overgewicht preventief aanpakken en eenzaamheid onder ouderen voorkomen. 
Aandachtspunten hierbij zijn de samenwerking op het gebied van overgewicht en de koppeling tussen 
de WMO doelen en het lokaal gezondheidsbeleid. 
 
De hierboven benoemde organisaties werken niet alleen met elkaar samen, maar hebben ook nog 
enkele andere samenwerkingspartners. De belangrijkste daarbij zijn: gemeente, scholen, 
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sportbonden, ouderenbonden, huisartsen, de paramedische zorgaanbieders, sportverenigingen en 
vrijwilligersorganisaties. 
 
 
 
 
 

 
 
 

De ring Onderwijs speelt een belangrijke rol in het aanbieden van sport en bewegen voor kinderen. 
Scholen geven aan dat er een groep kinderen in Weert is, die alleen sporten/zwemmen onder 
schooltijd.  
 
Kijkend naar de activiteiten in Weert, moet het onderwijs uitgesplitst worden in PO, VO en MBO. Een 
belangrijke randvoorwaarde is dat de gemeente verplicht is om accommodatie beschikbaar te stellen 
of middelen hiervoor ten behoeve van het bewegingsonderwijs in het PO en VO. 
 
1.5.1 Primair Onderwijs (PO) 
In het basisonderwijs staat het aanleren van de grondvormen van bewegen centraal. Hier wordt de 
basis en “de liefde” voor een leven lang bewegen gelegd. Op de basisschool leren kinderen bewegen 
en komen ze voor het eerst in aanraking met sporten. Om dit doel te bereiken worden er op de 
basisschool lessen lichamelijke opvoeding gegeven aan alle groepen. Hierbij ontstaan wel een aantal 
knelpunten.  
 
Ten eerste zijn de scholen aan regelgeving en eisen qua onderwijs gebonden, waardoor de tijd voor 
sport en bewegen in de knel komt. Daarbij is de beschikbaarheid van de accommodaties nu beperkt 
tot het aantal uren waarop de scholen volgens de norm recht heeft. Er is weinig ruimte voor extra  
uren. Verder moet de gymles worden gegeven door een bevoegde (vak)docent. In Weert zijn 
momenteel geen vakleerkrachten lichamelijk opvoeding in dienst bij de basisscholen, waardoor de 
rode lijn qua beweegontwikkeling ontbreekt. Een aantal scholen kan dit nu goed invullen door gebruik 
te maken van de combinatiefunctionarissen van Punt Welzijn. 
 
Verder zijn er een beperkt aantal sport gerelateerde schooltoernooien. Het Weerter Scholen Toernooi 
is een jaarlijks terugkerend toernooi. Tijdens dit eendaagse evenement worden minimaal drie 
sporttakken beoefend. Verder worden sinds 2 jaar de Weerter School Zwemkampioenschappen 
georganiseerd en sinds dit jaar is er een door een combinatiefunctionaris opgezet basketbaltoernooi in 
de kerstvakantie. 
 
Het PO in Weert biedt nog wel schoolzwemmen aan. Iedere basisschool in Weert gaat met de 
groepen 4 en 5 één uur per twee weken zwemmen. Iedere leerling krijgt dus gedurende twee 
schooljaren zwemles. De financiering komt van de gemeente Weert, die het vervoer en de leskosten 
betaalt. 
 
1.5.2 Voortgezet Onderwijs (VO) 
Het doel van het voortgezet onderwijs is om de motorische vaardigheden van de kinderen/jongeren 
verder te verbeteren. Daarvoor worden in het VO wekelijks de reguliere lessen LO ingezet. Deze 
worden gegeven door vakdocenten. 
 
Hiernaast kent het VO in Weert ook aanvullende activiteiten, zoals topsportklassen / Topsport Talent 
School, een aanvullend naschools breedtesportprogramma en het examenvak Bewegen, Sport en 
Maatschappij (BSM). 
 
Het VO in Weert werkt samen met o.a. Punt Welzijn en haar combinatiefunctionarissen, 
sportverenigingen en zorgpartijen. Bovendien is het partner bij het project ‘Jeugd in Beweging’. 
 
1.5.3 Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) 
De enige MBO instelling in Weert is Gilde Opleidingen. Binnen Gilde Opleidingen is het programma 
Gilde Sportief opgezet ter vervanging van de verplichte gymlessen van vroeger op het MBO. Alle 
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eerste jaar leerlingen zijn verplicht om mee te doen aan 5 clinics (waarmee ze punten verdienen; 
leerlingen zijn verplicht om 100 punten te halen). Deze activiteiten zijn van verschillende sporttakken 
en worden zowel tijdens als buiten schooltijd gegeven. Leerlingen zijn vrij om keuzes daarin te maken. 
 
Binnen Weert maakt Gilde Opleidingen voor deze activiteiten gebruik van diverse accommodaties. 
Bovendien wordt er expertise ingehuurd van sportaanbieders. Ten slotte worden leerlingen ook 
ingezet bij de organisatie van sportevenementen in Weert (bijvoorbeeld de Triatlon). 
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In dit hoofdstuk wordt de gewenste situatie van het sporten en bewegen in Weert in 2028 beschreven 
in een sfeerbeeld. Het is bedoeld om een beeld te geven van hoe het Weerter sport- en 
beweeglandschap eruit zou kunnen zien. Aan de inhoud en genoemde producten kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2  Gewenste situatie: foto van 2028 

Weerter Sport- en Beweeglandschap bewijst haar waarde! 

De in 2014 gestarte ambitie om van Weert een gezonde en actieve sport- en 
beweegstad te maken, werpt zijn vruchten af. Door goede structurele samenwerking 
tussen partijen uit sport, onderwijs, bedrijfsleven, overheid en zorg is er een 
beweeglandschap gecreëerd voor iedere inwoner. Gezondheid, vitaliteit en leefbaarheid 
zijn de kernwoorden. 

Het sport- en beweeglandschap 
Het gevarieerde sport- en beweeglandschap in Weert bestaat onder andere uit 
sportparken, speeltuinen en beweegtuinen met fitnessapparatuur. Wekelijks sporten en 
bewegen duizenden mensen in de gemeente. Er zijn wandel-, fiets- en ruiterpaden 
aangelegd in en rondom Weert met skate- en ‘urban sports’ mogelijkheden. De goed 
verlichte wegen zijn te danken aan het bedrijfsleven dat graag een steentje bijdraagt 
aan deze routes. Elke inwoner uit Weert die actief is, is op dat moment bewust of 
onbewust bezig met zijn gezondheid. 

Bewust Weert 
Bewustzijn en goede informatievoorziening zijn namelijk belangrijke onderdelen van het 
sport- en beweeglandschap. In Weert staan op verschillende plekken zogenaamde 
‘sport’infoborden. Hier is niet alleen de weg naar de verschillende sportfaciliteiten te 
vinden, maar ook worden tips over gezondheid, sporten en bewegen gegeven. Deze 
infoborden hebben verbinding met je smartphone, zodat je thuis je sportprestaties kan 
inzien maar ook tips over de meest geschikte voeding kan ontvangen.  Vanuit de 
eerstelijns zorg zijn gezondheidsbevordering en preventie belangrijke pijlers. Er wordt 
vanuit elke huisarts, waar nodig, doorverwezen naar een beweeg- of sportaanbod. 

Samenwerking 
Het sport- en beweeglandschap in Weert kenmerkt zich door goede verbindingen. 
Verbindingen tussen de verschillende sportaccommodaties, die verspreid over Weert 
liggen, maar ook verbindingen tussen verschillende instanties. Denk aan de scholen  en 
zorginstellingen die nu een rechtstreekse verbinding hebben met sportfaciliteiten. Door 
de goede bereikbaarheid en het diverse sportaanbod is het voor jongeren nog 
makkelijker om meer sporten te beleven en hun talenten te laten schijnen. De weg 
vanuit de zorginstelling naar de sportfaciliteit is al een bewegingstraject op zich. Zo kan 
gebruik worden gemaakt van verschillende fietsen, rolstoelen, scootmobiels maar 
bijvoorbeeld ook Nordic Walking stokken. Bovendien wordt er in de wijken en buurten 
structureel samengewerkt tussen wijkraden, verenigingen, scholen, bedrijven, 
gemeente en zorginstellingen om de wijk actief en gezond te houden en een gezonde 
leefomgeving te waarborgen. 
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Eigen kweekvijver voor toptalent 
Doordat kinderen al vroeg in contact komen met verschillende sporten door het sporten 
op school, in de kinder- en/of naschoolse opvang, weten ze snel voor welke sport zij 
een talent hebben. Op dit moment staat het verenigingsleven in volle bloei. Het 
gezegde: ‘Zien sporten doet sporten’ is hier wel op zijn plaats. Dit weekend zitten de 
tribunes weer vol. Mensen zitten op het puntje van de stoel om topsport in bloedvorm te 
volgen. Twee Weerter topteams kunnen namelijk landskampioen worden!  

Goed doel 
Voor kwetsbare groepen is er de mogelijkheid om via het Jeugd Sport Fonds een 
bijdrage aan te vragen om te kunnen sporten en bewegen. Ook hebben zorginstellingen 
en bedrijven zich samengepakt om de kwetsbare groepen te laten bewegen. Jaarlijks 
wordt er een sportevenement georganiseerd, waarvan de opbrengsten gaan naar deze 
kwetsbare groep. Daarnaast zijn er beweegplekken gerealiseerd waarbij je zonder 
accessoires prima kunt sporten en bewegen. Denk aan de vele speeltuinen en 
beweegtuinen. 

Vitale medewerkers 
Ook het bedrijfsleven heeft gezonde leefstijl hoog in het vaandel staan. De gevestigde 
bedrijven in Weert juichen het toe wanneer hun werknemers de lunchtijd gebruiken om 
te sporten of bewegen. Komen ze met de auto naar het werk en is wandelen geen 
optie? Geen probleem, ze kunnen dan een fiets lenen. Zo komen de werknemers met 
een frisse neus terug op de werkplek vol nieuwe energie. 

Voor iedere leeftijdscategorie 
Het sport- en beweeglandschap in Weert stimuleert alle inwoners om te bewegen. 
Neem nu mevrouw De Bruin, 81 jaar en aan het revalideren na een heupoperatie. 
Vandaag brengt de kleinzoon van mevrouw De Bruin zijn oma van het zorgcentrum 
naar het revalidatiecentrum dat op het sportpark is gevestigd. Hier krijgt zij fysiotherapie 
voor haar nieuwe heup. “De weg naar de fysiotherapeut is nu zo kort, ik kan hem zelfs 
lopen. En als mijn kleinzoon meegaat doe ik dat heel graag”. Ook dit is een schitterende 
vorm van in beweging komen voor je gezondheid.  

Weert is dus volop in beweging en maakt haar visie meer dan waar: 

“Een leven lang sporten en bewegen. Voor iedereen. Met ons. In Weert!” 
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Vanuit de werkgroep is vanuit de huidige situatie nagedacht over de toekomst van het “Sport- en 
Beweegbeleid 2.0”. De aanwezige partijen (uit de sectoren sport, bedrijfsleven, onderwijs, zorg en 
welzijn en overheid) hebben richting gegeven aan de visie, missie en doelstellingen van het lokale 
“Sport en Beweegbeleid 2.0”.  
 

 
 
 

De visie en missie  geven richting aan de  doelstellingen van een beleid. Een visie zegt in dit geval iets 
over hoe we het betreffende Sport- en Beweegbeleid ‘zien’.  Een missie zegt iets over wat we willen 
bereiken, over de droom die we met elkaar willen realiseren. 
 
Bij de formulering van de visie en missie is aanhaking gezocht bij de strategische visie van Weert (de 
campagne “Met ons…..in Weert”): “Weert is een gezellige, veelzijdige stad, met een hoog 
voorzieningen- en verenigingenniveau. Je vindt hier alles wat je nodig hebt op loopafstand of binnen 
enkele fietsminuten. Je krijgt in Weert volop de kans om meer uit je leven te halen. Het is een stad die 
uitnodigt tot meedoen.” 
 
De volgende visie en missie zijn voor het ”Sport- en Beweegbeleid 2.0” geformuleerd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 3 Visie, missie, doelstellingen en uitgangspunten 

Sport- en beweegbeleid 2.0 

 
 3.1 Visie en Missie 

Visie 
Weert is de sport- en beweegstad. Een kwalitatief goed en breed sport- en beweeglandschap van 
voorzieningen, faciliteiten en activiteiten nodigt uit om deel te nemen en bij te dragen. Dit maakt 
een leven lang sporten en bewegen voor iedereen in Weert mogelijk. 
 
Kortom: Een leven lang sporten en bewegen. Voor iedereen. Met ons. In Weert. 

Missie 
Overheid, onderwijs, bedrijven, sport en zorg en welzijn werken integraal samen aan de realisatie 
van de Sport- en Beweegstad Weert. Weert maakt werk van een beweegvriendelijke 
leefomgeving. Sport en bewegen wordt ingezet als doel en als middel.  
 
Het doel: Het draagt onder andere bij aan gezondheid, vitaliteit, leefbaarheid, participatie in de 
samenleving en stadspromotie. 
 
Het middel: er is een kwalitatief goed, breed en verspreid sport- en beweegaanbod, dat voldoet 
aan de wensen en behoeften van de inwoners.  
 
Deelname wordt gestimuleerd door het vergroten van het bewustzijn van de (meer)waarde van 
sport en bewegen en door goede en eenvoudige toegankelijke informatie over het aanbod. Ook 
wordt voorzien in specifieke ondersteuning voor groepen die dit nodig hebben om te kunnen 
deelnemen of te kunnen excelleren. 
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Op basis van de gewenste situatie zoals beschreven in hoofdstuk 2, de visie en de missie kunnen een 
aantal algemene doelstellingen op hoofdlijnen worden geformuleerd voor het lokale sport- en 
beweegbeleid. Deze doelstellingen en de daaruit volgende acties (zie hoofdstuk 4) zijn bepaald met 
een aantal trends en ontwikkelingen in het achterhoofd (zie bijlage 2). 
 
Het zijn inhoudelijke doelstellingen, die worden uitgesplitst in verschillende programmalijnen: 
bewegen, participeren en presteren. Deze lijnen zijn gekozen op basis van de gradaties van sport en 
bewegen. De randvoorwaarden (organisatorisch, financieel, etc.) worden in het uitvoeringsprogramma 
benoemd. Samenwerking tussen alle ringen is voor het bereiken van deze doelstellingen cruciaal. 
 
Bewegen (dagelijks bewegen, recreatief bewegen) 
Het doel van deze programmalijn is het stimuleren van (dagelijks) bewegen voor alle burgers. Dit 
wordt gedaan door: 
 Het realiseren van beweegvriendelijke leefomgevingen (hieronder vallen sportaccommodaties, 

maar ook speel- en beweegruimtes in de wijk, buurt, kern); 
 Alle burgers en organisaties zijn zich bewust van de positieve effecten van sport en bewegen; 
 Er is een passend beweegaanbod voor alle doelgroepen (jong - oud, valide - mindervalide) door 

alle ringen gezamenlijk opgezet; 
 Er is inzicht in en goede informatievoorziening over het totale sport- en beweegaanbod in Weert; 
 Kwetsbare groepen worden ondersteund en begeleid naar een passend sport- en 

beweegaanbod. 
 
Participeren (in verenigingsverband dan wel anders-georganiseerd) 
Het doel van deze programmalijn is het stimuleren van sporten en bewegen in georganiseerd verband 
(participeren). Dit wordt gedaan door: 
 Het realiseren van een toekomstbestendig en kwalitatief passend, toegankelijk en laagdrempelig 

voorzieningenniveau op gemeentelijk niveau in een wijk, buurt, kern, dan wel 
grensoverschrijdend in samenwerking met buurgemeenten (nationaal en internationaal); 

 Alle sportverenigingen zijn vitaal en participeren. 
 
Presteren (Topsport en Talenten) 
Het doel van deze programmalijn is het faciliteren en ondersteunen van de topsport en 
talentontwikkeling in Weert. Dit wordt gedaan door:  
 Het realiseren van een toekomstbestendig en kwalitatief passend (sport-)voorzieningenniveau (in 

alle facetten: financieel, accommodatie, begeleiding, etc.) voor talenten en topsporters; 
 Het realiseren van goede afstemming tussen de RTC’s, verenigingen, topsportinstellingen en 

onderwijs, teneinde optimale voorwaarden voor Weerter talenten en topsporters te creëren. 
 
 

 
 
 

Om deze doelstellingen te bewerkstelligen, zullen er een aantal uitgangspunten moeten worden 
bepaald om te komen tot een uitvoeringsprogramma voor het Sport- en Beweegbeleid 2.0. 
Uitgangspunten die richting geven aan de acties die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren en 
invloed hebben op bewegen, participeren en presenteren.  
 
Deze uitgangspunten hebben betrekking op de hardware (zoals accommodaties), de software (zoals 
activiteiten en programma’s) en de randvoorwaarden (zoals samenwerking, communicatie en 
financiën).  
 
 
 
 
 
 

 
 3.2 Doelstellingen 

 
 3.3 Uitgangspunten 
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Randvoorwaardelijke uitgangspunten 
 De 5 ringen zetten zich maximaal in om gezamenlijk aan het sport- en beweegklimaat van Weert 

te werken; 
 Iedere partij pakt daarin zijn of haar eigen verantwoordelijkheden, rollen en financiën;  
 Partijen bundelen hun kennis, expertise en informatie over sport- en bewegen, om gezamenlijk 

en eenduidig de burgers te informeren, te inspireren en successen te vieren. 
 
Uitgangspunten met betrekking tot hardware 
 Er wordt ingezet op spreiding van (top)sport- en beweegaccommodaties, gerelateerd aan het 

verzorgingsgebied van de accommodatie; 
 Er wordt ingezet op clustering van voorzieningen (sport, onderwijs, kinderopvang, etc.); 
 Er wordt ingezet op multifunctioneel gebruik van voorzieningen; 
 De bestaande sportieve ruimte wordt openbaarder; 
 Er wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke aanwezige omgeving (groen!) en openbare ruimte 

om sport en bewegen te stimuleren (openbare ruimte sportiever). 
 
Uitgangspunten met betrekking tot software 
 Bestaand aanbod wordt afgestemd en versterkt (aansluiten bij bestaand beleid) voor alle 

doelgroepen; 
 Kwetsbare groepen worden ondersteund om te kunnen deelnemen en talenten/topsporters worden 

ondersteund om te excelleren; 
 Sport en bewegen wordt door verschillende beleidsvelden en organisaties ingezet om bij te dragen 

aan onder andere gezondheid, vitaliteit, leefbaarheid, participatie en stadspromotie; 
 Sportprestaties worden beloond en gevierd. 
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Om de visie, missie en doelstellingen uit hoofdstuk 3 te realiseren, wordt er in dit hoofdstuk een 
uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin staan acties die voortkomen uit werksessies met de 
werkgroep Sport- en Beweegbeleid 2.0, het topsport overleg en de expertmeeting in het kader van de 
3 decentralisaties. In deze bijeenkomsten zijn aan de hand van het GPS systeem (brainstorm 
methode) de belangrijkste thema’s bepaald voor het realiseren van de doelstellingen van het “Sport- 
en Beweegbeleid 2.0”.  
 
Deze thema’s zijn voornamelijk aanvullend op de bestaande activiteiten van alle partners. Momenteel 
gebeuren al veel goede activiteiten qua sport en bewegen, zoals het Jeugdsportfonds en de inzet van 
combinatiefunctionarissen. Geadviseerd wordt om deze activiteiten voort te zetten en te bundelen (zie 
ook uitgangspunten). 
 
In dit hoofdstuk worden de thema’s beschreven, die door de werkgroep, het topsportoverleg en 
expertmeeting als belangrijkst zijn bestempeld. Deze thema’s overstijgen de “ringen” en bestaan uit 
meerdere deelactiviteiten. Meerdere partijen (individueel of gezamenlijk) zullen dus uitvoering geven 
aan de beschreven thema’s. Daarom wordt in dit uitvoeringsprogramma per thema een beschrijving 
gegeven van de taken, rollen en verantwoordelijkheden per partij en wordt de financiering (waar 
mogelijk) nader bepaald. 
 
Onderstaand uitvoeringsprogramma is dus een beschrijving van de prioritaire acties, welke door de 
partners uit de 5 ringen zijn bepaald. Het plan is echter geen statisch geheel. Het is een dynamisch 
stuk, waaraan nieuwe acties kunnen worden toegevoegd of acties kunnen afvallen wanneer ze niet 
realiseerbaar blijken te zijn. De visie, missie, doelstellingen en uitgangspunten uit hoofdstuk 3 dienen 
daarbij als toetsingskader. In bijlage 3 staan de overige benoemde thema’s. Deze werden door de 
partijen als minder relevant beschouwd, maar kunnen mogelijk door een individuele partner worden 
opgepakt. In bijlage 4 staat een schema met de benoemde thema’s tijdens de expertmeeting in het 
kader van de 3 decentralisaties en sport. 
 

 
 
 4  Uitvoeringsprogramma  
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Bewegen (dagelijks bewegen, recreatief bewegen) 
 

1. Naam thema  Weert eerste Blue Zone stad van Nederland (geldt eigenlijk voor alle 
programmalijnen) 

Beschrijving Een Blue zone is een plaats in de wereld (klein gebied) waar inwoners ouder 
worden dan gemiddeld en ook gezonder oud worden. De oorzaak ligt in de een 
gezonde leefomgeving en levensstijl. Er zijn in de wereld enkele “Blue Zones”.   
 
De Blue Zone aanpak in Weert is een integrale aanpak, waarbij alle ringen samen 
pro actief aan de slag gaan om voor alle Weertenaren een gezonde(re) 
leefomgeving te realiseren en een gezonde(re) leefstijl te bevorderen. De aanpak 
richt zich in aanvang primair op het bevorderen van een actieve leefstijl voor alle 
groepen binnen de samenleving. Op langere termijn richt de aanpak zich ook op 
gezonde voeding, mentale fitheid, vitale omgeving en sociale interactie / 
burgerparticipatie en het slaan van een brug tussen zorg, WMO, preventie en sport 
en bewegen.  

Pluspunten - Wetenschappelijk onderbouwd 
- Er is een referentiekader 
- Integraal (alle ringen worden betrokken) 
- Helder geformuleerde doelstellingen 

Minpunten - Acceptatie door stakeholders 
- Wie is de boodschapper? 
- Nog niet specifiek genoeg vertaald 
- Het kost tijd en energie 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Platform Weert in Beweging (Sport en bewegen) 

Samenwerkingspartners Organisaties uit alle ringen 

 
Uitvoeringsprogramma: 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

Uitvoering Blue Zone aanpak: 
 
De Bluezone aanpak richt zich op de 
doelgroepen jongeren, mensen met een 
beperking, senioren en werknemers. Vanuit 
integrale samenwerking wordt getracht, vanuit de 
wijken, mensen bij elkaar en samen in beweging 
te brengen. 
 
Realisatie vindt plaats door werving van 
ambassadeurs en vorming van lokale en 
wijkgerichte netwerken / wijkteam 
(“beweegmakelaars”). 
 

Werkgroep “Wijken in beweging” die 
wordt opgericht vanuit het “Platform 
Weert in Beweging”.  
 
In de wijkteams zitten de 
ambassadeurs, maar ook 
opbouwwerkers, wijkraden en 
vrijwilligers van de maatjesprojecten. 
Ook combinatiefunctionarissen kunnen 
een rol krijgen. 
 
 

2014 en 
volgende jaren 

Organisatie van bewustwordingscampagne(s):  
 
Een eerste campagne die wordt gestart is de 
campagne SAMEN ACTIEF. Deze campagne 
richt zich op het bevorderen van dagelijks 
(samen) bewegen.  
Doelstelling is om twee keer per jaar een 
gezondheids- en/of leefstijl campagne uit te 
voeren. 

Werkgroep die wordt opgericht vanuit 
het “Platform Weert in Beweging”. 
 
Voor publiciteit worden o.a. de acties 
gebruikt, die bij thema 2 worden 
beschreven.  

Vanaf april 
2014  
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Financiering: 
 
De samenwerkingspartners dienen samen zorg te dragen voor financiering van het project. Er wordt 
vanuit het “Platform Weert in Beweging” onderzocht of er een fondsenwerving kan worden gestart. 
Budget is nodig voor organisatie van bijeenkomsten, publicaties, onderzoek, ondersteuning in de 
wijken, betrokkenheid/kennisontwikkeling WMO, doorontwikkeling Beweegnet.nl, doelgroepgericht 
diepteonderzoek, ontwikkeling wijkgerichte beweegmakelaars. 
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2. Naam thema (Top) Sport & Bewegen uitdragen in Weert 

Beschrijving Sport en bewegen moet in Weert meer uit worden gedragen. Het gaat over het 
bekend maken van de activiteiten in Weert rondom sport en bewegen, maar ook 
over de positieve effecten van sport en bewegen (bewustwording). In de uitingen 
moet sport en bewegen in brede zin voor alle doelgroepen terugkomen. Hierbij 
hoort ook het vieren en uitdragen van (top)sportprestaties van Weertenaren. Men 
is trots op Weert als sport- en beweegstad. De topsporters worden ingezet als 
boegbeeld.  

Pluspunten - Bereik van alle burgers 
- Kan doorpakken op bestaande middelen (bijv. Just Young Magazine, de 
Stadskrant Weert in Beweging en de Sport Schaalagenda Weert) 
- Ambassadeurs krijgen podium 
- Initiatieven kunnen via media worden getoond 
- Belangrijke partijen kunnen een rubriek krijgen 
- Er kunnen verkiezingen worden georganiseerd, zoals sportiefste bedrijf 
- (Top)sportrubriek met uitdragen van bijzondere prestaties 
- Relatief eenvoudig te realiseren 

Minpunten - Financiering 
- Past succes uitdragen bij de cultuur van Weert? 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Weert Media BV (Bedrijfsleven) 

Samenwerkingspartners Er wordt samenwerking gezocht met zoveel mogelijk organisaties uit alle ringen:  
sport, bedrijfsleven, onderwijs, overheid en zorg- en welzijn, maar ook de 
kwetsbaardere doelgroepen zoals “Platform Gehandicapten Weert” en 
ouderenorganisaties. 

 
Uitvoeringsprogramma: 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

Uitgeven van de stadskrant  
“Weert in Beweging”.  
2 x per jaar, oplage: 40.000 exemplaren  
Huis aan huis verspreiding 
 

Weert Media, met veel  
samenwerkingspartners uit alle ringen.  
 

In voorjaar en 
in najaar vanaf 
2014 

Uitgeven van het  
“Just Young Magazine”  
2 x per jaar, oplage: 12.000 exemplaren 
 
 

Weert Media, met veel 
samenwerkingspartners uit alle ringen. 
Verspreiding i.s.m. Stichting Limburgs 
Voortgezet Onderwijs 

In voorjaar en 
in najaar vanaf 
2014 

Uitgeven van de “Sport School Agenda”  
 

Weert Media, met veel  
samenwerkingspartners uit alle ringen.  
 

Voor 
zomervakantie 
vanaf 2014 

Ten aanzien van het uitdragen/waarderen van 
prestaties van topsporters zijn enkele acties 
gekoppeld aan thema 10 topsportbeleid. 

  

 
Financiering:  
Door bijdragen uit alle ringen worden commerciële / redactionele uitingen betaald, waardoor partijen 
die geen budgetten hebben toch aan het woord kunnen komen. Hiermee tonen de betalende partijen 
naast een eigen grote attentiewaarde ook een grote maatschappelijke betrokkenheid. Het doel is dat 
alle partijen een bijdrage doen om de toekomst van dit nu al succesvolle project te kunnen 
waarborgen. Het project is een grote gegevensoverdrager van alles wat met sport- en bewegen in de 
Gemeente Weert te maken heeft. En dit voor alle burgers, bedrijven en instellingen in Weert. 
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3. Naam thema Sport- en beweegloket Weert 

Beschrijving Het ontwikkelen van één centraal loket in Weert voor sport en bewegen. Het heeft 
de voorkeur om het loket te koppelen aan het Welzijnsplein. Het loket kan 
meerdere functies bevatten. Hieronder worden een aantal potentiële functies 
beschreven. Uit een onderzoek zal moeten blijken welke taken werkelijk aan een 
dergelijk loket worden gegeven.  
 
Informatie, advies en bewustwording 
- Informatiecentrum / aanspreekpunt 
- Expertisecentrum (innovatie en ontwikkeling) 
- Verenigingsondersteuning gericht op kanteling en decentralisaties (WMO, AWBZ, 
JZ), bevorderen van de maatschappelijke functie 
- Topsport ondersteuning 
- Ondersteuning individuele of specialistische sport- en beweegvragen 
- Faciliteren en/of uitvoeren van monitoring sport- en beweeggedrag 
- Gezamenlijke profilering en media aandacht 
 
Sportstimulering 
- Uitvoeren sportstimuleringsbeleid 
- Aansturen, ondersteunen en versterken breedtesport (burgers, verenigingen) 
- Uitvoeringsorgaan van de sport- en beweegpas 
- Aansturen combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches 
- Uitvoeren kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs 
 
Netwerk 
- Belangenbehartiger sport in Weert 
- Partner in beleidsvorming 
- Netwerkbeheerder met ketenpartners (verbindende rol) 
 
Accommodaties 
- Accommodatiebeheer 
 
Activiteiten en evenementen 
 - (Mede) organiseren van “grootschalige” en “winstgevende”  
   activiteiten. 

Pluspunten - Centralisering 
- Overzichtelijk 
- Laagdrempelig 
- Gezamenlijke profilering 
- Aansluiten Welzijnsplein en Beweegnet 
- Integrale financiering 
- Kostenefficiënt 
- Integrale benadering (alle ringen werken samen, samenwerking versterkt) 
- Profit en non-profit bij elkaar brengen 

Minpunten - Cultuurverschillen organisaties 
- Bemanning loket 
- Omvangrijk qua functies 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Punt Welzijn 

Samenwerkingspartners Alle ringen (o.a. Weerter Sportraad, Platform Weert in Beweging, MEE, PGW, 
Bedrijven, IKS, Servicepunt Vrijwilligers, scholen) 
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Uitvoeringsprogramma: 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

Draagvlakonderzoek. Is er bij de 
samenwerkingspartners voldoende draagvlak 
voor de realisatie van een sport- en 
beweegloket? 

Punt Welzijn (trekker) i.o. met 
samenwerkingspartners 

2014 en 2015 

Op basis van de uitkomst van de eerste actie 
worden de gewenste vervolgacties bepaald. 
 

  

 
Financiering:  
 
Taken met de bijbehorende (bestaande) budgetten kunnen worden ondergebracht bij het sportloket.  
De integrale benadering staat ook hier centraal.  
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4. Naam thema Meer Sport en Bewegen op school (PO) 

Beschrijving Binnen het primair onderwijs zijn er momenteel 7 scholen die gebruik maken van 
een vakleerkracht l.o. Hiervoor worden combinatiefunctionarissen ingezet. Dit is 
een mooie startsituatie op weg naar het uiteindelijke doel: alle kinderen in het 
primair onderwijs dagelijks laten bewegen. Dit doel kan mede bereikt worden 
door tijdens schooltijd meer sport- en beweegactiviteiten aan te bieden buiten de 
reguliere lessen l.o.  
 
Ondersteuning bij het bouwen van de brug tussen sport en bewegen en andere 
beleidsterreinen, jeugdbeleid, gezondheidsbeleid etc.  

Pluspunten - Laagdrempelig 
- Subsidies voor aanpassing schoolplein komen eraan (zeer beperkt!) 
- Bewegen wordt onderdeel van de dagelijkse praktijk 

Minpunten - Wat is de maatschappelijke grens van een school en hoe  
  krijgen scholen dit ingepast in alle andere taken die moeten/die 
  op ze afkomen? 
- Medewerking van scholen 
- Financiering 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Punt Welzijn en onderwijsorganisaties 

Samenwerkingspartners Sportraad (verenigingen), Platform Weert in Beweging, GGD, sportbonden, 
sportorganisaties, IKS, overheid. 

 
Uitvoeringsprogramma: 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

Realiseren van zoveel mogelijk vakleerkrachten 
in het basisonderwijs, door inzet van 
combinatiefunctionarissen. 
 

Punt Welzijn (trekker) met de 
samenwerkingspartners 
 

2014 en 
volgende 
jaren 

In overleg met scholen aan de slag met 
uitbreiding van beweegactiviteiten, bijvoorbeeld:  
 
- 1e kwartier van schooltijd collectief bewegen in 
aula of klas (instructeurs op digibord) 
- Integreren bewegen in andere vakken 
(rekengymnastiek, taalgymnastiek) 
- Anders inrichten van speelplaats 
- Naschoolse arrangementen op school 
- Meer sportdagen per jaar i.s.m. verenigingen en 
topsportinstellingen 
- Beweegmomentje tussen lesactiviteiten (kort) 
- Beweegmomentje tijdens het overblijven 
 

Punt Welzijn (trekker) met de 
samenwerkingspartners 
 

2014 en 
2015 

 
Financiering:  
 
Vanuit bestaande middelen worden de combinatiefunctionarissen bekostigd. Hiernaast wordt separaat 
een verzoek gedaan om activiteitengeld en extra dekking voor combinatiefunctionarissen.  
 
 
 
 



   

 
 

27

5. Naam thema Werkgroep Bedrijven in beweging Weert 

Beschrijving Met “Sport- en Beweegbeleid 2.0” willen de 5 ringen gezamenlijk werken aan het 
duurzaam ontwikkelen / stimuleren van sport, bewegen en een gezonde leefstijl. 
Oftewel, actief en gezond leven voor alle burgers. Geconstateerd is dat er op alle 
vlakken overkoepelende stimuleringsactiviteiten in Weert plaatsvinden, behalve 
bij bedrijven. Bedrijven is een witte vlek en dient ingevuld te worden. Hiervoor 
kan werkgroep “Bedrijven in beweging” een rol spelen. 
 
Doelstellingen werkgroep Bedrijven in Beweging 
- Het uitzetten van een behoeftenpeiling onder bedrijven, organisaties met 
betrekking tot hun huidige activiteiten en wensen om medewerkers te activeren 
naar een gezonde actieve leefstijl 
- Het vormgeven aan een overkoepelende overlegstructuur voor bedrijven en 
organisaties middels de werkgroep “Bedrijven in beweging” 
- Ondernemers/bedrijven bewuster maken, inspireren en ondersteunen om hun 
werknemers te stimuleren en te faciliteiten bij het actief leven 
- Ondernemers/bedrijven overtuigen dat bijdragen aan bewegen en sport naar 
het werk, op het werk (10 tot 15 minuten per dagdeel) en van het werk een 
positief effect heeft op het fysieke en mentale welzijn van medewerkers 
- Medewerkers bewust maken van het positieve effect van een actieve leefstijl op 
hun gezondheid 
- In kaart brengen van het beweeg- en sportaanbod voor bedrijven in de regio 
(Weert, Nederweert) 
- Een online toolbox opstellen: het sport- en beweegaanbod in de regio Weert, 
Nederweert, samenstellen factsheet en jaarkalender van sport- en 
beweegactiviteiten voor bedrijven en organisaties 

Pluspunten - Het vormgeven aan een overkoepelende overlegstructuur in de regio; 
- Er is landelijk al een en ander ontwikkeld door het NISB (Nederlands Instituut 
voor Sport en Bewegen) 
- Helder geformuleerde doelstellingen 

Minpunten - Ondernemers zijn lastig te activeren en hebben verschillende visies; 
- Wie is de boodschapper? 
- Het kost tijd en energie 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Platform Weert in Beweging (bedrijfsleven) vanuit de werkgroep “Bedrijven in 
beweging”. De werkgroep “Bedrijven in beweging” is samengesteld uit de in de 
regio actief zijnde werkgeversverenigingen (o.a. MKB, LWV), bedrijventerreinen, 
ondernemers en leidinggevenden van organisaties (o.a. overheid en scholen), 
personeelsvertegenwoordigers en interventiebedrijven op het gebied van 
gezondheid / arbo. 

Samenwerkingspartners Organisaties uit alle ringen 
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Uitvoeringsprogramma: 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

Het uitzetten van een behoeftepeiling onder 
bedrijven en organisaties. Inventarisatie van de 
huidige activiteiten en wensen met als doel 
medewerkers te activeren naar een gezonde 
actieve leefstijl. 
 

Platform Weert in Beweging vanuit de 
werkgroep “Bedrijven in beweging” i.s.m 
met Let’s Move en stagiaire hogeschool. 

2014 

Ondernemers en medewerkers bewust maken: 
- van de gunstige effecten van een actieve 
leefstijl 
- van de gunstige effecten van bewegen van, 
naar en op het werk  
 

Platform Weert in Beweging vanuit de 
werkgroep “Bedrijven in beweging”  met 
samenwerkingspartners uit alle ringen. 

2014 

Ondernemers ondersteunen bij het stimuleren 
van een actievere leefstijl van medewerkers, o.a. 
door: 
Het opstellen van een online- tolbox met: 
- Factsheets 
- Menukaart beweegaanbod in de regio 
- Jaarkalender sport- en 
beweegactiviteiten/evenementen voor bedrijven 
 

Platform Weert in Beweging vanuit de 
werkgroep “Bedrijven in beweging”  met 
samenwerkingspartners uit alle ringen.  

2014 

Organiseren van een 
beweegstimuleringscampagne in combinatie met 
een evenement / symposium 

Platform Weert in Beweging vanuit de 
werkgroep “Bedrijven in beweging”  met 
samenwerkingspartners uit alle ringen. 
 

2014 / 2015

 
Financiering:  
 
Doelstelling is dekking door middel van bijdragen van de samenwerkingspartners, sponsoring en 
bijdragen van deelnemende bedrijven.  
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Participeren (in verenigingsverband dan wel anders-georganiseerd) 
 

6. Naam thema Vereniging van de toekomst 

Beschrijving Een onderzoek opzetten naar de mogelijkheden om het sport- en beweegaanbod 
in de toekomst te organiseren. Hoe zou dit eruit kunnen zien en welke functies 
kan een vereniging hebben?  
 
Vraagstukken als bestuursmodel, financieringsmodel en inrichting van de 
organisatie moeten daarin worden beantwoord. Een mogelijk resultaat kan een 
omnivereniging zijn. De uitwerking kan echter ook een groeimodel zijn te starten 
vanuit samenwerking. Achterliggende gedachte is de verenigingen voorbereiden 
op de demografische ontwikkeling, een veranderende samenleving en een 
andere maatschappelijke betrokkenheid Het doel is om een breed en 
toegankelijk aanbod aan sport en bewegen voor de lange termijn te behouden. 
 

Pluspunten - Er wordt ingespeeld op demografische ontwikkelingen 
- Er wordt ingespeeld op actuele problematiek bij verenigingen zoals het 
verwerven van vrijwilligers en sponsoren 
- Er wordt schaalgrootte gecreëerd, waarbij beter vraaggericht kan worden 
gewerkt 
- Samenwerking verbindt en werkt inspirerend 
 

Minpunten - Identiteit van verenigingen kan verloren gaan 
 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Weerter Sportraad 

Samenwerkingspartners Punt Welzijn, Platform Weert in Beweging, Huis voor de Sport Limburg, 
Gemeente Weert. 

 
Uitvoeringsprogramma: 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

Haalbaarheidsonderzoek voor een omni- 
vereniging.  
 

Weerter Sportraad met 
samenwerkingspartners 

2014 

Initiëren van verkennende gesprekken met sport- 
en beweegaanbieders over versterking en 
verbreding van het aanbod door samenwerking. 
In eerste instantie wordt hierbij uitgegaan van 
een wijk- of gebiedsgerichte aanpak.  
 

Weerter Sportraad met de 
samenwerkingspartners 

2014 en 
2015 

Op basis van het resultaat van de vorige actie 
worden vervolgacties bepaald.  
 

Weerter Sportraad met 
samenwerkingspartners 

2015 en 
volgende 
jaren 

 
Financiering:  
 
De kosten bestaan in hoofdzaak uit kosten voor overleg. Deze kosten dienen te worden gedragen 
door de samenwerkingspartners. Er zijn mogelijkheden om overlegsituaties binnen andere thema’s en 
activiteiten buiten het uitvoeringskader van het Sport- en beweegbeleid 2.0. te benutten.  
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7. Naam thema Paardensportcentrum Weert (deels ook topsport) 

Beschrijving Het ontwikkelen van een allround paardensportcentrum met faciliteiten voor 
topsport, breedtesport en evenementen (indoor en outdoor), kennisdeling, 
training, opleiding en innovatie. Tevens is het centrum beschikbaar voor 
paardensportverenigingen uit Weert en omgeving. 
 
Stappen die moeten worden ondernomen: 
- Financiering Bewustwording 
- Draagvlak & betrokkenheid 
- Speerpunten 
- Stakeholders / samenwerking (ondernemers, verenigingen, 
  HCE, paardenhuis, evenementenorganisaties, paardenmarkt  
  en paardenveilingen) 
- Visievorming: voorzieningen, aanbod, samenwerking 
- Uitvoering: samenwerking sector, Limburgs Paardensportplan,  
  Gemeente en Provincie 

Pluspunten - Dit proces is al opgestart. Er wordt een visie ontwikkeld, waarbij wordt gewerkt 
aan bewustwording, draagvlak, betrokkenheid, het gezamenlijk benoemen van 
speerpunten, in kaart brengen van stakeholders etc. 
- Paardensport is speerpuntsport van de Provincie Limburg. 

Minpunten - Sector kent grote diversiteit, veel verschillende belangen 
- Wie is de trekker? 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Samenwerkingsverband Paardenhuis 

Samenwerkingspartners Alle ringen, met name overheid, sport en bedrijfsleven 

 
Uitvoeringsprogramma: 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

De eerste stap is het uitwerken van het 
visiedocument. Daarin wordt ook een plan van 
aanpak beschreven. 
 

Limburgs Paardensportplan (in opdracht 
van gemeente Weert) 

Medio 2014 

Het visiedocument vormt de basis voor de 
vervolgstappen. 
 

  

 
Financiering:  
 
De ontwikkeling van het visiedocument wordt gefinancierd door de gemeente Weert in samenwerking 
met Limburgs Paardensportplan en Huis voor de Sport Limburg. De financiering van de 
vervolgstappen moet nog nader worden bepaald en is mede afhankelijk van de uitkomsten van het 
visiedocument. 
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8. Naam thema Weerter Sport- en Beweegpas 

Beschrijving Onderzoeken hoe nieuwe, betaalbare en voor alle inwoners aantrekkelijke, 
abonnementsvormen kunnen bijdragen aan het verhogen van de participatie aan 
sport- en beweegactiviteiten. 
 
Een sportpas of strippenkaart om deelname aan sport- en beweegaanbod te 
vergemakkelijken en verhogen. Tegen een vastgesteld tarief een algemene 
sport- en beweegkaart voor de burgers om bij verschillende verenigingen sporten 
te proberen. Hiermee wordt getracht toegang tot het sport- en beweegaanbod 
laagdrempeliger te maken. Belangrijk is om deze sport- en beweegpas uit te 
gaan werken in een werkgroep en verschillende partners erbij te zoeken. 

Pluspunten - Verschillende sporten promoten, maar ook uitoefenen 
- Mogelijk om met ‘andere voordelen’ te combineren (korting bij winkels, 
sportmedische zorg) 
- Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen 
- Aansluiting bij beweegnet, (nog te ontwikkelen) sportloket en Weerterlandpas 
- Mogelijkheden voor nieuwe doelgroepen 
- Nieuwe mogelijkheden voor bestaande doelgroepen 
- Kans om aan te sluiten bij subsidieaanvraag Sportimpuls 2014 “ Sport en 
bewegen 2.0” 

Minpunten - Sluit niet aan bij alle sportverenigingen 
- Bestaande kennismakingsprogramma’s worden toereikend geacht 
- Financiering 
- Contributiestelsels verschillen 
- Er zijn al vergelijkbare initiatieven (geweest) 
- Bereik je de juiste doelgroepen? 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Weerter Sportraad 

Samenwerkingspartners Platform Weert in Beweging, Punt Welzijn, Mediweert, Lifestyle Vitae, 
sportverenigingen. 

 
Uitvoeringsprogramma: 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

Haalbaarheidsonderzoek voor een sportpas. 
 

Weerter Sportraad met 
samenwerkingspartners 

2014 

Onderzoeken mogelijkheden om een sportpas te 
koppelen aan de Weerterlandpas. 
 

Weerter Sportraad met 
samenwerkingspartners 

2015 

Op basis van het resultaat van de vorige acties 
worden vervolgacties bepaald.  
 

Weerter Sportraad met 
samenwerkingspartners 

2015 en 
volgende 
jaren 

 
Financiering:  
 
De kosten bestaan vooralsnog in hoofdzaak uit kosten voor overleg. Deze kosten dienen te worden 
gedragen door de samenwerkingspartners. Er zijn mogelijkheden om overlegsituaties binnen andere 
thema’s en activiteiten buiten het uitvoeringskader van het Sport- en beweegbeleid 2.0. te benutten.  
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9. Naam thema Beweeg- en sportstimulering voor mensen met een beperking van alle 
leeftijden 

Beschrijving Uit de analyse in dit Sport- en Beweegbeleid blijkt dat het sport- en 
beweegaanbod voor mensen met een beperking onvoldoende in beeld is 
gebracht. Er wordt te weinig en te ondoorzichtig aan sportstimulering gedaan 
voor deze groep en de behoefte van deze groep is nog onvoldoende bekend. 
 
De werkgroep: ‘Beweeg- en sportstimulering voor mensen met een beperking 
van alle leeftijden’ gaat aan de slag met: 
 
- In kaart brengen van het beweeg- en sportaanbod voor mensen met een 
beperking van alle leeftijden 
- Een behoefte analyse binnen deze groep 
- Stimulering van sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking 
van alle leeftijden 

Pluspunten - Er is al een goed contact tussen belanghebbenden 
- Helder geformuleerde doelstellingen 
- Aansluiting bij Beweegnet en het sportloket 

Minpunten - Acceptatie door stakeholders 
- Wie is de boodschapper? 
- Moeilijk te bereiken doelgroep i.v.m. privacywet 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Platform Weert in Beweging (Sport) i.s.m. IKS en Platform Gehandicapten Weert 

Samenwerkingspartners Alle ringen 

 
Uitvoeringsprogramma: 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

In kaart brengen van de doelgroepen.  Punt Welzijn (PIO Rian Lamerikx) April 2014 
Behoeftenonderzoek onder de doelgroepen. Platform gehandicapten Weert (Esther 

van den Bor) 
Vanaf de 
dag van 
Sport en 
Bewegen 
op 27 april 
2014.  

Activiteiten en evenementen organiseren die 
toegankelijk zijn voor mensen met een beperking 
en deze promoten, mede afgestemd op de 
resultaten van het behoeftenonderzoek. 

Platform Gehandicapten Weert i.s.m. 
gemeente Weert (WMO), 
Centrummanagement Weert, Punt 
Welzijn, belangenbehartigers, 
verenigingen, accommodatie-
aanbieders. 

Vanaf april 
2014 

Maandelijkse sport- en beweeginstuif realiseren 
voor mensen met een beperking met een lage 
(financiële) drempel, mede afgestemd op 
resultaten behoeftenonderzoek.  

Platform Gehandicapten Weert i.s.m. 
gemeente Weert (WMO), 
Centrummanagement Weert, Punt 
Welzijn, belangenbehartigers, 
verenigingen, accommodatie-
aanbieders. 

Zo spoedig 
mogelijk. 
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Financiering:  
 
Voor de uitvoering worden kosten gemaakt, zoals kosten voor materialen, accommodatiehuur, kosten 
voor begeleiders / docenten en promotiekosten. De kosten dienen door de samenwerkingspartners en 
deelnemers te worden opgevangen. De gemeente Weert betaalt jaarlijks een bijdrage voor het 
regionale project (Midden Limburg) Iedereen Kan Sporten. Dekking van een gemeentelijke bijdrage 
loopt via dit project. 
 



   

 
 

34

Presteren (Topsport en Talenten) 
 

10. Naam thema Herijken topsportbeleid en topsportwaardering 

Beschrijving De gemeente Weert moet haar topsportbeleid herijken. In dit beleid zullen 
vraagstukken zoals de verdeling van de topsportsubsidies en/of de 
ondersteuning van individuele talenten worden beantwoord. Middels dit beleid 
kan de gemeente haar positie ten opzichte van de topsport bepalen. 
 
Een apart onderdeel van het topsportbeleid is topsportwaardering. Jaarlijks 
leveren Weertenaren mooie prestaties. Door deze prestaties meer onder de 
aandacht te brengen wordt waardering voor topsportbeoefening benadrukt en 
wordt ook de voorbeeldfunctie van topsport voor breedtesport versterkt.  
 

Pluspunten - Topsport is belangrijk onderdeel van Sportgemeente Weert 
- Topsport kan worden ingezet voor sportstimulering 
- Topsport kan worden ingezet voor stadspromotie 

Minpunten - Financiering 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Gemeente Weert (overheid) 

Samenwerkingspartners Topsportorganisaties, sportbonden, Breedtesportverenigingen, Topsport Talent 
School, Punt Welzijn, Topsport Limburg 

 
Uitvoeringsprogramma herijking topsportbeleid: 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

Deskresearch en fieldresearch Gemeente Weert Nov.2013- 
sept. 2014 

Schrijven concept-nota topsport Gemeente Weert Sept.2014- 
nov. 2014 

Bespreken concept-nota Topsportoverleg  November 
2014 

Vaststellen in Raad Gemeente Weert December 
2014 

 
Uitvoeringsprogramma uitdragen (Top)Sport waardering 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

Organisatie van:  
Een Weerter Sportgala waar kampioenen op 
diverse niveaus (lokaal, provinciaal, nationaal en 
internationaal) in het zonnetje worden gezet.  
Er worden diverse prijzen uitgereikt.  
 

Weert Media, Gemeente Weert en 
De Weerter Sportraad  
en andere samenwerkingspartners uit 
alle ringen. 

November, 
Jaarlijks 

Realiseren van: 
Een Sport Wall of Fame. Op één plaats in Weert 
worden jaarlijks de kampioenen en hun prestaties 
in beeld gebracht.  
 

Weert Media, Gemeente Weert en 
De Weerter Sportraad, LVO  
en andere samenwerkingspartners uit 
alle ringen. 

2014 en 
volgende 
jaren. 

Vorming van een: 
Fonds voor sportkampioenen.  
 
 

Weert Media, Gemeente Weert en 
De Weerter Sportraad  
en andere samenwerkingspartners uit 
alle ringen. 
 

2014 en 
volgende jaren 
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Financiering:  
 
In de begroting van de gemeente Weert is een bedrag beschikbaar van € 28.000: maximaal € 11.000 
voor basketbal en volleybal, € 6.000 is begroot voor tennis. Middels de prioriteiten is vanaf 2014 een 
extra bedrag van € 28.000 beschikbaar gesteld. Hierover moet de Raad een separaat besluit nemen.  
Bij het element topsportwaardering wordt ook ingezet op financiering door samenwerkingspartners. 
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11. Naam thema RTC beleid 

Beschrijving Het uitwerken van het gemeentelijk beleid voor  Regionale Talenten Centra 
(RTC’s). 
 
Een RTC is in principe een eigenstandige identiteit. Het kan zich vestigen waar 
het wil en kan zelf de organisaties / verenigingen bepalen waarmee het 
samenwerkt. 
 
Het beleid van de gemeente Weert ten aanzien van RTC’s moet er op gebaseerd 
zijn dat een RTC: 
- Samenwerkt met de lokale topsportinstelling 
- Samenwerkt met de lokale breedtesportverenigingen 
- Samenwerkt met de lokale Topsport Talent Scholen 
- Samenwerkt / talenten beschikbaar stelt voor sportstimuleringstrajecten 
 
In dit geval kan de gemeente besluiten een RTC te ondersteunen in de 
facilitering qua financiën en/of accommodaties. Hierbij moet de gemeente ook de 
andere organisaties stimuleren om te samenwerken. 

Pluspunten - RTC’s zijn een aanvulling op het lokale/regionale sportaanbod 
- RTC’s kunnen bijdragen aan stadspromotie 
- RTC’s zijn van belang voor behoud / toekomst Topsport Talent School 
- Talenten kunnen worden ingezet als voorbeeld 

Minpunten - Een RTC is eigen identiteit en kan dus zelf bepalen 
- Een RTC vraagt veel capaciteit in de (binnensport)accommodaties 
- Bij vertrek van een RTC: blijven er dan voldoende Topsportleerlingen op Het 
College 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Gemeente Weert (overheid) 

Samenwerkingspartners Topsportorganisaties, Sportbond, breedtesportverenigingen, Topsport Talent 
School, Punt Welzijn, Topsport Limburg 

 
Uitvoeringsprogramma en financiering zie bij 10. 
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12. Naam thema Topsport accommodatie 

Beschrijving Het zoeken naar een geschikte accommodatie voor topsport en 
talentontwikkeling in de gemeente Weert. Dit is niet per definitie een aparte 
topsporthal, maar het kan ook uitbreiding bij een bestaande locatie betekenen.  
 
In dit proces gaan gemeente en topinstellingen gezamenlijk kijken naar de 
wensen en behoeften en de daarbij best passende oplossing. 

Pluspunten - Borging van talentontwikkeling 
- Goede gemeentelijke voorziening 
- Betrekken van meerdere partijen uit de gemeente en de regio 
- Samenwerking tussen topsportinstellingen 

Minpunten - Financiering 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Gemeente Weert met topsportinstellingen 

Samenwerkingspartners Primair gemeente Weert en topsportinstellingen. Daarnaast de andere partners 
afhankelijk van de uitwerking.  

 
Uitvoeringsprogramma: 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

Uitwerking input topsportoverleg (november 
2013) in conceptversie nota 
binnensportaccommodaties 

Gemeente Weert Mei 2014 

Terugkoppeling naar topsportorganisaties Gemeente Weert Mei – Juni 
2014 

Uitwerking in eindversie nota 
binnensportaccommodaties 

Gemeente Weert Augustus – 
september 
2014 

 
Financiering:  
 
Dit wordt uitgewerkt in de nota binnensportaccommodaties. 
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13. Naam thema Sport als middel tot participatie en zelfredzaamheid 

Beschrijving Met de overheveling van de WMO, AWBZ en Jeugdzorg naar de lokale overheid, 
komt er een groot takenpakket bij voor de gemeente. Sport en bewegen kan 
worden ingezet om deze taken uit te voeren. Lokaal kunnen de kansen en 
mogelijkheden worden onderzocht en in acties worden omgezet. 
 
Actie:  
Realiseren van een cultuuromslag bij verenigingen en instellingen: 
accommodatie en activiteiten openstellen. Ook het ontwikkelen van 
maatschappelijke activiteiten en samenwerking met andere partners zoals 
Carrousel (De Haamen in Beek). Geen “hokjesdenken” en “doelgroepdenken”, 
maar wat wil en wat kan de persoon. Mensen die overdag tijd hebben kunnen 
participeren zowel als deelnemer en als vrijwilliger (werklozen, vitale ouderen 
etc.). 

Pluspunten - Integratie van doelgroepen: mensen met beperking, werklozen, vroeg- en 
langgepensioneerden etc. 
- Sport als dagbesteding (in combinatie met recreatie, leisure/health, cultuur, 
educatie etc.) 
- Wellicht mogelijkheid tot inzet van combinatiefunctionarissen 
- Structurele langdurige activiteit, wat leidt tot samenwerking, participatie en 
zelfredzaamheid                     

Minpunten - Tijd en geld 
- Deskundigheid 
- Activiteitenaanbod moet ontwikkeld worden, er zijn nog weinig goede 
voorbeelden.  
- Vervoer naar geclusterde accommodaties 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Gemeente Weert, Nederweert en Leudal 

Samenwerkingspartners Gemeente, sportverenigingen, culturele instellingen, Iedereen Kan Sporten, 
uitkeringsgerechtigden, MEE, Vereniging Sport en Gemeenten, Punt 
Welzijn/Vorkmeer 

   
Uitvoeringsprogramma: 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

Onderzoeken welke (sport- en 
beweeg)aanbieders bereid zijn om activiteiten 
voor niet leden te ontwikkelen. 

Punt Welzijn/Vorkmeer, 
combinatiefunctionarissen, 
zorginstellingen 

2014 

Ontwikkelen van activiteiten en 
dagarrangementen met zorginstellingen, 
sportverenigingen, culturele instellingen, 
vrijwilligers.  
 

Gemeentes en Punt Welzijn/Vorkmeer 
met zorginstellingen, sportverenigingen, 
culturele instellingen, vrijwilligers 
(werklozen en ouderen die ook kunnen 
participeren in de dagarrangementen) 

2015/2016 

 
Financiering:  
 
Bij de opstart zal een financiële impuls moeten worden gegeven, waarbij gezocht wordt naar een 
startsubsidie via Oranjefonds, Sportimpuls, Provinciaal subsidie etc. Hierna wordt gewerkt naar een 
structurele budgettair neutrale situatie, waarbij deelnemersbijdragen dekkend moeten zijn voor de 
kosten. 
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14. Naam thema Sport- en bewegen in de openbare ruimte 

Beschrijving Voor de openbare ruimte was er in het verleden een speelruimteplan.  
Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt steeds belangrijker. Er komen 
steeds meer vragen van burgers en andere organisaties voor een specifieke 
inrichting van de openbare ruimte om te kunnen sporten en bewegen. 
Onderzocht wordt daarom welke voorzieningen kunnen worden ingezet om 
sporten en bewegen in de openbare ruimte te bevorderen en hoe dit in 
samenwerking met de gebruikers kan worden uitgevoerd.  

Pluspunten - Inspelen op ontwikkelingen en tendensen 
- Aantoonbare behoefte  
- Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen 
- Mogelijkheden voor nieuwe doelgroepen 
- Speelruimtebeleid is in ontwikkeling 
- Bij de uitvoering van het speelruimteplan worden wijk- en dorpsraden en 
bewoners betrokken. Samen met Punt Welzijn zal de uitvoering plaatsvinden. 

Minpunten - Financiering 
- Naast realisering moet er ook aandacht zijn voor de zorgplicht (onderhoud, 
reparatie, keuring)  
 

Verantwoordelijke 
organisatie (ring) 

Gemeente Weert 

Samenwerkingspartners Punt Welzijn, wijk- en dorpsraden, Weerter Sportraad, Platform Weert in 
Beweging, sportaanbieders, burgers, bedrijven 

 
 
Uitvoeringsprogramma: 
 
Welke acties worden uitgevoerd 
 

Door wie Wanneer 

Actie 1: 
Overleg voeren met initiatiefnemers die een 
voorziening wensen, bijvoorbeeld een jeu de 
boulesvoorziening, calestenics park, beweegtuin, 
Cruyff-court, crosspark etc.  
 
Van de initiatiefnemer wordt verwacht:  
- een duidelijke vraag (soort voorziening, locatie 

e.d.) en onderbouwing van de behoefte  
- een eigen bijdrage in de realisatie van de 

voorziening, bijvoorbeeld door inbreng van 
sponsorgelden  

 
De gemeente: 
- onderzoekt of de vraag aansluit bij het 

gemeentelijk beleid en of de locatie geschikt is 
- besluit of de gewenste voorziening al dan niet 

met een bijdrage van de gemeente 
gerealiseerd kan worden  

- vult, na de realisatie, de benodigde zorgplicht 
in (onderhoud, reparatie, keuring). 

 
 
 

Gemeente Weert i.o. met 
samenwerkingspartners / initiatiefnemers 

Vanaf 2014 
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Actie 2:  
Aanpassen van het speelruimteplan.  
Tot 2014 was het speelruimteplan bestemd voor 
jeugd 0 tot en met 18 jaar. In 2014 wordt het 
speelruimteplan 2013-2023 aan de raad 
voorgelegd. Nieuwe doelgroepen (ouderen, 
minder-validen) worden betrokken. Een 
bezuiniging van 20 % op het onderhoudsbudget 
moet gerealiseerd worden. 
In het plan staan o.a. opgenomen: beweegtuinen 
(fitnessapparatuur in openbare ruimte) en 
aanpassing van huidige voorzieningen voor 
gebruik door mindervaliden. 
 

Gemeente Weert 2014 

 
Financiering:  
 
Actie 1: 
Er zijn nog geen financiële middelen bij de gemeente hiervoor aanwezig. Bij verzoeken wordt 
gevraagd om inbreng door de partijen of aanvragers zelf (middels bijvoorbeeld sponsoring, 
fondsenwerving etc.). De gemeente faciliteert in ruimte en geeft invulling aan de zorgplicht. 
Uitbreidingen zullen leiden tot verhoging van de onderhoudskosten. 
 
Actie 2: 
Financiering van de uitvoering van het speelruimteplan kan niet binnen de bestaande budgetten. Voor 
de uitvoering van het speelruimteplan zijn extra middelen nodig om de huidige voorzieningen in stand 
te houden en het nieuwe beleid vorm te geven. Een bezuiniging van 20 % op het bestaand budget 
moet gerealiseerd worden.  
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Openstaande thema’s in uitvoeringsprogramma 
 
Zoals aangegeven is bovenstaand uitvoeringsprogramma een dynamisch stuk, waaraan nieuwe acties 
kunnen worden toegevoegd. De visie, missie, doelstellingen en uitgangspunten uit hoofdstuk 3 dienen 
daarbij als toetsingskader. Wanneer bovenstaand uitvoeringsprogramma wordt vergeleken met de 
beschreven visie, missie en doelstellingen, dan kunnen een paar thema’s worden benoemd waarvoor 
op dit moment nog geen specifieke acties zijn opgenomen. Huis voor de Sport Limburg ziet de 
volgende openstaande thema’s: 
 
 Sport & Ruimte 

De acties gaan niet in op de benodigde ruimte voor sport en bewegen. Hierbij moet zowel aan de 
openbare ruimte als aan de sportieve ruimte worden gedacht. Er zijn geen acties benoemd voor 
het bruikbaar maken / inzetten van openbare ruimte voor sport en bewegen. Verder zijn er ook 
geen acties opgenomen over het openbaar maken van sportieve ruimte of het aanleggen van 
recreatieve voorzieningen op sportaccommodaties. 

 
 Vitale verenigingen 

Er zijn geen aparte acties opgezet (slechts als onderdeel van het sportloket), waarbij 
sportverenigingen worden geholpen om vitaal te worden / blijven. Terwijl er ook van deze 
verenigingen in de ontwikkeling van het Sport- en Beweegbeleid 2.0 een rol wordt verwacht. 
 

 Doelgroepen 
Voor een tweetal doelgroepen zijn binnen het uitvoeringskader van het sport- en beweegbeleid 
geen aparte thema’s uitgewerkt: voor ouderen (gepensioneerden) en de volwassenen (18 - 65 
jaar). De acties binnen de thema’s 1, 2, 5, 6 en 8 zijn mede gericht op deze doelgroepen.   
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De beschreven activiteiten uit hoofdstuk 4 worden door de verantwoordelijke partijen zelf uitgevoerd. 
Deze activiteiten kennen ieder hun eigen tempo. Het is daarbij van belang dat er samenhang en 
harmonie blijft bestaan tussen de verschillende thema’s. De kracht van het proces om tot dit beleid te 
komen, is de energie die is ontstaan uit de samenwerking tussen de partijen. Het is wenselijk dat dit 
wordt gecontinueerd. Bovendien zijn er kaders (hoofdstuk 3) afgesproken, waaraan gezamenlijk wordt 
gewerkt. Monitoring van de activiteiten en hun bijdrage aan deze kaders is gewenst.  
 
Daarom wordt voorgesteld een organisatie op te zetten met als doel de voortgang van het 
uitvoeringsprogramma te bewaken en te monitoren en de visie, missie en doelstellingen van het beleid 
te borgen. Dit wordt geen grote, nieuwe organisatie, maar het voortzetten van de samenwerking 
tussen de betrokken partijen bij het Sport- en beweegbeleid 2.0. 
 
Geadviseerd wordt om een begeleidingsgroep uitvoering Sport- en beweegbeleid 2.0 op te zetten. 
Deze begeleidingsgroep bestaat uit afgevaardigden uit de vijf ringen. Bij voorkeur personen op 
managementniveau, omdat die kunnen schakelen tussen de werkelijke uitvoering/uitvoerders en 
strategisch-bestuurlijk niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze begeleidingsgroep heeft een aantal taken: 
 Afstemmen, coördineren en monitoren van de voortgang van de thema’s; 
 Beoordelen van de afzonderlijke thema’s of deze nog steeds bijdragen aan de gestelde kaders; 
 Afstoten van thema’s wanneer deze niet meer voldoen aan de gestelde kaders; 
 Accepteren van nieuwe thema’s wanneer deze bijdragen aan de gestelde kaders; 
 Afstemming zoeken tussen de thema’s en de reguliere activiteiten van de betrokken organisaties 

en het signaleren van kansen hierbij. 
 
Deze begeleidingsgroep komt twee keer per jaar samen met de trekkers van de 
uitvoeringsprogramma’s om de voortgang van de projecten te bespreken. Om dit te faciliteren dient er 
een coördinerende rol in te worden gevuld. De coördinatie bestaat uit het voorbereiden van de 
bijeenkomsten en het zorgen voor informatie uitwisseling. De rol van coördinator kan worden vervuld 
door de gemeente, maar ook door een andere participerende organisatie of een onafhankelijke partij. 
Belangrijk is dat de coördinator draagvlak heeft bij alle partijen.  
 
Met deze invulling blijft het uitvoeringsprogramma een dynamisch geheel en wordt de voortgang van 
het Weerter Sport- en beweegbeleid 2.0 doorlopend gemonitord. 
 
Om hierbij de Weerter gemeenschap te blijven betrekken, wordt voorgesteld om periodiek (één keer 
per twee of drie jaar) een symposium te organiseren, waarbij de gehele gemeenschap wordt 
uitgenodigd (vergelijkbaar met het symposium over dit beleid van 24 februari 2014). 
 

 
 
 5  Organisatie 
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Om tot dit “Sport- en Beweegbeleid 2.0” te komen, is gewerkt met een stuur-, werk- en 
klankbordgroep.  
 
Stuurgroep    
De stuurgroep dacht actief mee over de voorstellen, beoordeelde de notities en bewaakte de 
projectplanning. De stuurgroep bestond uit de volgende personen: 
 

Persoon Organisatie 

Wethouder Litjens Gemeente Weert 

Ton Weekers Gemeente Weert 

Lisette Sickmann Gemeente Weert 

Cisca van der Kraan Gemeente Weert 

Hennie ter Haar Huis voor de Sport Limburg 

Dave Schoonen Huis voor de Sport Limburg 

 
 
Werkgroep 
De werkgroep heeft de visie en het uitvoeringsprogramma inhoudelijke voorbereid en bestond uit de 
volgende personen: 
 

Persoon Organisatie 

Lisette Sickmann Gemeente Weert 

Cisca van der Kraan Gemeente Weert 

Dave Schoonen Huis voor de Sport Limburg 

Eveline Blom Stichting Land van Horne 

Carla Maessen GGD Limburg Noord 

Wendy van Someren Punt Welzijn 

Niels Peulen Punt Welzijn 

Marieke Brinkman SJG / Mediweert 

Cees Kersten Weerter Sportraad 

John van Heel Platform Weert in Beweging / MKB Weerterland 

Jan Meertens RTC Volleybal / Het College 

Pauline Schrooten IKS Midden-Limburg 

Esther van den Bor Platform Gehandicapten Weert 

Herm Verbugt Meerderweert 

Cindy Denessen-Bastiaans Weert Media / Hippique Media 

Herman Poell Events Unlimited 

 
 
 
 

 
 
 Bijlage 1 Overlegstructuur 
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Klankbordgroep 
De klankbordgroep heeft feedback gegeven op de door de werkgroep opgeleverde rapportages en 
bestond uit de volgende personen: 
 

Persoon Organisatie 

Wethouder Litjens Gemeente Weert 

Lisette Sickmann Gemeente Weert 

Cisca van der Kraan Gemeente Weert 

Ton Weekers Gemeente Weert 

Hennie ter Haar Huis voor de Sport Limburg 

Dave Schoonen Huis voor de Sport Limburg 

Lieke Verhoof Stichting Land van Horne 

Jolanda Stockx GGD Limburg Noord 

Theo van Ekerschot Punt Welzijn 

Joris Maas SJG / Mediweert 

Paul Horsmans Unitus Welzijnsgroep 

Ed Snaphaan Weerter Sportraad 

John van Heel Platform Weert in Beweging / MKB Weerterland 

Michael de Jager Maxxcom BSW 

Lennart Stultiens Irmato VC Weert 

Jeffreye Vossen Stichting LVO 

Henk Derks Stichting Eduquaat 

Ger Verstegen Wonen Limburg 

Sonja Blok Stichting Centrummanagement 

Jan van Riet Gemeente Nederweert 

 
Overlegmomenten 
Om tot dit Sport- en Beweegbeleid 2.0 te komen, hebben de volgende overlegmomenten 
plaatsgevonden: 
 

Datum Overleg Activiteit 

6 maart 2013 Klankbordgroep Start bijeenkomst 

21 augustus 2013 Stuurgroep Vaststellen planning 

29 augustus 2013 Werkgroep Input foto van nu (hoofdstuk 1) 

9 september 2013 Werkgroep Terugkoppeling foto van nu en 
voorbereiding overige overleggen 

23 september 2013 Werkgroep Gewenste situatie en benodigde acties 
bepalen aan de hand van het GPS 
Systeem (brainstorm methode) 

23 september 2013 Topsportoverleg 
(subwerkgroep) 

Input foto van nu en gewenste situatie 

27 september 2013 Stuurgroep Conclusies huidige situatie, gewenste 
situatie, visie en missie + voorbereiding 
klankbordgroep 
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9 oktober 2013 Klankbordgroep Bespreken hoofdstuk 1, 2 en visie / 
missie + vaststellen vervolgtraject 

14 oktober 2013 Platform Weert 
in Beweging 
(subwerkgroep) 

Bespreken proces en hoofdstuk 1, 2, visie 
/ missie en vervolgtraject 

21 oktober 2013 Werkgroep Terugblik klankbordgroep, vastleggen 
visie / missie, bespreking trends & 
ontwikkelingen en bepalen acties 
(hoofdstuk 4) aan de hand van GPS 
systeem 

18 november 2013 Stuurgroep Hoofdstuk 1 t/m 4 besproken en 
afspraken gemaakt over vervolg proces 

25 november 2013 Werkgroep Bespreken hoofdstuk 1 t/m 4 inclusief 
nader bespreken uitvoeringsprogramma 

2 december 2013 Expertmeeting  Weert, Nederweert en Leudal: ‘Hoe 
kunnen sport en cultuur een bijdrage 
leveren aan de participatie en 
zelfredzaamheid van burgers” aan de 
hand van het GPS-systeem 

13 januari 2014 Stuurgroep Bespreken conceptnota, voorbereiden 
klankbordgroep, vervolgafspraken 

13 januari 2014 Klankbordgroep Bespreken conceptnota 

24 februari 2014  Symposium voor alle betrokken en 
geïnteresseerden 

23 April 2014  Oplevering nota inclusief 
uitvoeringsprogramma aan partners en 
ondertekening intentieverklaring 
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In dit hoofdstuk worden een aantal relevante trends en ontwikkelingen beschreven, die van invloed 
zijn op het sport- en beweegbeleid. Deze ontwikkelingen laten een algemene trend in de samenleving 
zien. Deze gelden uiteraard ook voor de gemeente Weert. 
 
Demografie 
Krimp, vergrijzing en ontgroening zijn trends die de samenstelling van de bevolking sterk gaan 
veranderen. In de gemeente Weert verwacht men een daling van het aantal inwoners met 1,3 %. De 
verandering verschilt echter sterk per leeftijdsgroep: 
 

Categorie Toename in % 

0 - 10 jaar -/- 8 % 

10 - 19 jaar -/- 20 % 

20 - 39 jaar Gelijk 

40 - 55 jaar -/- 25 % 

55+ jaar + 20 % of meer 
 
Tabel 1. Bevolkingsontwikkeling gemeente Weert (bron: Dr.Krimp) 
 
Uit Dokter Krimp2 blijkt zelfs dat het ledenaantal van verenigingen harder krimpt dan de gemiddelde 
demografische ontwikkeling aangeeft en dat de grootste krimp bij verenigingen bij de groep 40 - 64 
jaar plaatsvindt. Deze groep is de leeftijdscategorie waar nu de meeste vrijwilligers (kader) uit komen. 
Op basis van de door de verenigingen uit de gemeente Weert ingevulde gegevens, is de volgende 
prognose van de ledensamenstelling van de verenigingen tot 2025 opgesteld: 
 

Categorie Toename in % 
Weert (n = 19) 

Toename in % 
Limburg totaal (n = 669) 

5 - 9 jaar -/- 13,0 % -/- 14,2 % 

10 - 19 jaar -/- 23,6 % -/- 24,0 % 

20 - 39 jaar 2,4 % -/- 1,6 % 

40 - 64 jaar -/- 35,9 % -/- 39,0 % 

65+ jaar 44,7 % 36,7 % 

Totaal -/- 12,6% -/- 14,9% 
 
Tabel 2. Ontwikkeling leden sportverenigingen gemeente Weert (bron: Dr.Krimp) 
 
 
 

 
 
 
                                                            
2 Huis voor de Sport Limburg (Mei 2013), Resultaten Dr. Krimp. Sittard: interne uitgave).   
Dr. Krimp is een door Huis voor de Sport Limburg geïntroduceerde tool, die op basis van de gegevens van onderzoeksbureau 
Etil een trend laat zien in de toekomstige samenstelling van gemeenten en verenigingen. Het focust alleen op demografische 
ontwikkelingen en houdt geen rekening met sport specifieke factoren of reeds ingezette sportstimuleringsactiviteiten. Het is 
bedoeld als quick scan.  

 
 
 Bijlage 2 Trends & Ontwikkelingen 
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Maatschappij & Economie 
Op maatschappelijk gebied en economisch gebied zijn er veranderingen gaande die invloed hebben 
op sport. Momenteel zijn er in Limburg veel mensen lid van (sport)verenigingen en bestaat er een 
hoge verenigingsdichtheid. Dit staat onder druk. De behoefte van mensen is aan het veranderen. 
 
Er is een trend van individualisering. Mensen willen zelf bepalen wanneer en waar men sport. 
Voorbeeld hiervan is de populariteit van hardlopen en hardloopevenementen. Men sport steeds vaker 
los van bestaande organisaties. Mede hierdoor ontstaan er nieuwe vormen van bewegen, zoals urban 
sports, exergaming of bootcamps. Trendy sporten die inspelen op nieuwe behoeften van mensen en 
die door marktpartijen worden aangegrepen. Een ander gevolg van de individualisering is 
“consumentisme”. Mensen zien sporten in een vereniging als een dienst. Het wordt “geconsumeerd” 
en men is niet bereid om een bijdrage aan de vereniging te leveren. Hierdoor wordt het moeilijker om 
vrijwilligers te vinden. 
 
Op economisch gebied zijn bezuinigingen bij gemeenten van invloed op sport en bewegen. 
Gemeenten gaan hierdoor minder zelf doen en besteden meer uit aan externe partijen en de burgers. 
 
Gezondheid 
Het aantal chronisch zieken en mensen met overgewicht neemt toe. Een ongezonde leefstijl hangt 
nauw samen met het sociaal milieu en het opleidingsniveau. Uit onderzoek blijkt dat mensen uit 
achterstandswijken gemiddeld genomen ongezonder zijn. Hetzelfde geldt voor mensen met een lager 
opleidingsniveau.  
 
Mede door deze trend is gezondheid een belangrijk onderwerp in de maatschappij. Er komt meer 
aandacht voor een bewuste en gezonde leefstijl. Het aantal beweeginterventies neemt toe en fitheid / 
vitaliteit zijn actuele thema’s. Sport en bewegen wordt daarbij ingezet als middel. 
 
De gemeente Weert en Nederweert hebben samen een gezondheidsbeleid met aandacht voor sport 
en bewegen voor specifieke doelgroepen. 
 
Sport & Bewegen 
Specifiek gekeken naar sport en bewegen zijn een aantal trends en ontwikkelingen te onderscheiden. 
Zo neemt de actieve en passieve sportparticipatie toe. Dat wil zeggen dat Nederlanders meer sporten 
en bewegen (maar minder in verenigingsverband, zie ook paragraaf 1.2), vaker sportwedstrijden 
bezoeken en meer sport op tv kijken. 
 
Verder verandert de rol van sportverenigingen. Waar veel sportverenigingen voorheen alleen sport 
aanboden, wordt er nu vaker een actievere bijdrage van hen verwacht in de samenleving of in de 
buurt. Onder invloed van de veranderende behoeften van mensen ontstaan nieuwe type 
sportverenigingen en/of veranderend aanbod aan activiteiten van bestaande verenigingen. 
 
Ook qua samenwerking zijn er op diverse plekken veranderingen zichtbaar. Waar eerst ieder zich op 
zijn eigen taak richtte, gaat men nu samenwerking opzoeken, mede onder druk van teruglopende 
financiën, ledenaantallen en vrijwilligersaantallen. Samenwerking met andere beleidsvelden 
(integralisering), met andere gemeenten (regionalisering) of met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. 
 
Ten slotte zijn er ontwikkelingen met betrekking tot accommodaties. Op gemeentelijk niveau zijn veel 
overheden, onder druk van de demografische en economische ontwikkelingen, bezig met het herijken 
van het accommodatiebeleid. De wijzigende bevolkingssamenstelling leidt tot veranderende behoeften 
aan type voorzieningen en dus accommodaties of een andere inrichting van bestaande 
accommodaties. 
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In de sessies met het GPS systeem zijn meerdere acties benoemd. Deze acties zijn gewaardeerd 
naar relevantie. De belangrijkste acties (A-categorie), die gezamenlijk moeten worden opgepakt, staan 
in hoofdstuk 4 benoemd. De overige acties zijn in deze bijlage verwerkt in twee categorieën. In de B-
categorie staan de activiteiten, die wel relevant werden gevonden, maar niet in de A-categorie terecht 
zijn gekomen. In de C-categorie staan de overige acties. 
 
 

Activiteiten B-categorie  

Medische ondersteuning topsport en talenten Voldoende sport- en beweegaanbod in wijken, 
parken 

Topsport verbinden met andere ringen Aandacht voor blessurepreventie 

Meer samenwerking in accommodaties Efficiënter benutten van accommodaties 

HBO opleidingen naar Weert om 
topsporters/talenten te behouden 

Ouderbetrokkenheid bij gezonde voeding en 
sport 

Campussen van onderwijs, sport(accommodaties) 
en wonen 

Meer samenwerking sport, onderwijs en zorg 

Sport, (sport)faciliteiten en accommodaties 
laagdrempeliger maken en houden 

Topsport als katalysator van breedtesport 

Bewust maken van hoe belangrijk sport en 
gezondheid is + wat er speelt (communicatie) 

Stimuleren van buitensport en –spel (veilige 
speelomgevingen) 

Sportieve super gemeente / regio  

Teams per onderwijsinstelling  

Multifunctionele accommodaties  

Presentaties door topsporters  

 
 
Activiteiten C-categorie  

Topsporters op loonlijst bedrijven Topsport journaal / krant, vieren en belonen van 
(top)sportprestaties 

50 meter zwembad Individuele paardentopsporters faciliteit bieden bij 
HCE 

Certificering accommodaties Mentaal begeleiden topsporters 

0,5 FTE financieren bij RTC Subsidie individuele topsporters 

Topsporter als beweegmaatje (voorbeeldfunctie) 
of combinatiefunctionaris 

Goede en betaalbare accommodaties voor 
(top)sport en deze optimaal gebruiken 

Minimaal 1 activiteit per wijk door 
topsportorganisatie 

Alleen subsidie indien het aansluit bij beleid 

Vrijwilligers in de sport gratis of tegen 
gereduceerd tarief EHBO / Reanimatie cursus 
aanbieden 

Subsidies minimaal gehandhaafd 

Vermarkten (top)sportprestaties / talenten Droom werkelijkheid laten worden 

 
 
 Bijlage 3 Overige acties 
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Expertise ontwikkelen gezondheid Kinderen van 8.30 uur - 17.00 uur op school incl. 
sport 

Avondje uit: sport beleven door erbij te zijn Werknemers bij bedrijven onder werktijd bijv.  
1 uur per week sporten met behoud van salaris 

Financieren van opleidingen t.b.v. welzijn en 
veiligheid 

Accommodaties voor ouderen 

Sport koppelen aan onderwijs i.p.v. vereniging Kinderen inspireren! 

Sportstimuleringsprogramma’s / 
Kennismakingslessen op basisschool 

Jeugdvakantiepas met daarin stimulatie sport 

Samenwerking onderwijs, verenigingen en 
gemeenten 

Jeugd bijwonen van topsportevenementen 

Olympische gedachte  Leren gaat voor winnen 

Stimulatie sportnetwerk (incl. bedrijfsleven en 
onderwijs) 

Topsport opschalen: meer provinciaal / regionaal 

Topsport samen geld laten genereren Opbrengst van sport en beweegmedia 
gedeeltelijk voor (jeugd)sport 

Internationale samenwerking (Belgisch Limburg) (Top)sportevenementen gezamenlijk meer voor 
netwerkgelegenheid benutten 

Beloon bedrijven die sport steunen: media 
aandacht, betrokken in overleg 

Sport inzetten voor veiligheid (burgerparticipatie = 
sociale controle) 

Stadbestuurders geven het goede voorbeeld Ouderen informeren over/ begeleiden naar juiste 
sport of beweegactiviteit 

Bewegen op recept Beschikbaarheid effectieve zelfmonitoring 

Sportiefste school van Weert per jaar uitroepen Beweegmaatje aan huis 

Maatschappelijke participatie door samen een 
beweegactiviteit te organiseren of opknappen van 
sport-, beweeg- of speelplek 

Mensen met uitkering betrekken bij sport 

Gezondheidszorg stimuleren om preventief te 
werken: sport en bewegen i.p.v. medicijnen 
voorschrijven 

Subsidie voor preventief sportmedisch onderzoek

Activiteiten voor het hele gezin / wijk / buurt Wijkgerichte aanpak:  
iedere wijk heeft sterktes en zwaktes 

Integrale benadering borgen Organiseren grootschalige sport en 
beweegevenementen 

Vrijwilligerswerk stimuleren Ouders staan niet meer te vloeken langs de lijn 

Burgers inspraak in beleid Doorverwijzen / begeleiden van mensen naar 
zorgbehandeling (blijven bewegen is belangrijk) 

Sport- en beweeg uitvoeringsorganisatie Nederlandse sporten meer promoten 

Leden vasthouden door verschillende activiteiten 
(life time lid) 

Speerpuntsporten met lokaal aanbod laten 
aansluiten 

Herformuleren doelgroepen Goede begeleiding van (top)sporters en talenten 
na revalidatie 

Beweegmakelaar Bedrijfssport:  
uitreiken sportiefste bedrijf van Weert 

Sportveilig  geld voor (top)sporters Ouderdiploma 
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Sporten boven op gebouwen Toekomstbestendige accommodaties 

Sportpas voor alle burgers Beweegvriendelijk inrichten woonomgeving 

Sportbijslag voor gezinnen (alle leeftijden) Beweegtuin 

Gezonde scholen (met gezonde kantines) Participatiesubsidie voor kwetsbare groepen 

Beweegteams worden leefbaarheidsteams Veilige sport- en beweegvoorzieningen in de 
openbare ruimte 

Voldoende goed kader door aanwezigheid 
sportopleidingen 

Goede ondersteuning besturen sportverenigingen

Sociale samenwerkingspartners: ouderenbonden, 
Zonnebloem, Rode Kruis, vrijwilligersorganisaties 

Gebruik maken van burgerparticipatie 
(participatiemaatschappij) 

Integreren aangepast sporten in verenigingen  
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 Gezonde voeding goedkoper maken dan 
ongezonde voeding  maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 

 
 Geen reclame van McDonalds. 

 
 
 
 

 Overgewicht heeft vooral te maken met    
Voeding, bijvoorbeeld een te dikke 
Amerikaan die veel sport, maar door te 
weinig tijd verkeerd eet. 
 

 Bewegen op recept huisarts – sport op 
voorschrift arts – wijzer “sport als 
medicijn”: welke sport verhelpt welke 
klacht? 
 

 Zorgbehoevenden en 
zorgverleners/mantelzorgers samen in 
beweging. 

 

 

 Beleid op wijkniveau. Aansluiten bij situatie 
wijken/buurten. 

 

 Rol werkgever voor mensen met een 
beperking – printer ver weg zetten = lopen en 
opstaan – er is straks geen papier meer. 
Alles op tablet, dan nog minder lopen! 

 

 

 Trainers als leefstijl-adviseurs – topsport(er) 
als boegbeeld - inzetten  
bij sportverenigingen; eigen ontwikkeling 
talenten koppelen. 

 

 Sport toelaten tot dagbesteding – 
dagbesteding toelaten tot sportvereniging – 
bewegen – vrijetijdsbesteding meenemen in 
gezinsaanpak (IGIP). 

 

 Jonge talenten (werkloos) inzetten om de 
participatie van kwetsbaren te bevorderen 
onder leiding van professionele organisaties. 

 

 Participatie naar vermogen – iedereen heeft 
een talent! 

 

 
       
 Koppel ideeën van verenigingen – openbare 

(digitale) ideeënbus. 
 

 Professionals als leefstijl-adviseurs: waarbij 
vooral uitgegaan moet worden van de 
vraag/wens van de deelnemer. Culturele-, 
maatschappelijke en sportieve professionals  
in zetten als leefstijladviseurs. 

 

 
 
 Bijlage 4 Ideeën uit expertmeeting 3 

decentralisaties en sport 

moeilijk 

makkelijk 

belangrijk 
heel belangrijk 
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 Vrijwilligerswerk = tegenprestatie 
participatiewet – laat werklozen ‘college’ 
geven in hun vakgebied. Doelgroep = 
iedereen, niet alleen scholieren. Zoals 
‘Universiteit van Nederland’ van Alexander 
Klöpping. 

 

 Collectief aandacht gezond gewicht – 
voorlichting op school – integreer les LO en 
biologie – kookworkshops in kantine/op 
school – gezonde voeding onderdeel 
dagbesteding. 

 

 Bewegen breder zien: het gaat vooral om 
sociaal bewegen (hoe komt de mens achter 
de geraniums uit). Cultuur-, maatschappelijk- 
en sportverenigingen van belang. Daaraan 
koppelen: Maatjes projecten, sociaal 
beweegmakelaar, voedingsmakelaar. 

 

 Kracht van de burger gestoeld op (intrinsieke 
motivatie). Marktplaats van vraag en aanbod 
breed inzetten: vooral sociaal bewegen is 
van belang. 

 

 Haal structureel input bij cliëntenraad 
wijkverenigingen over de “hoe”-vraag 
implementatie beleid. 

 

 Regel niet teveel in (eenzijdige) nota’s. Breder 
inzetten, met als uitgangspunt: wat wil de 
burger. Dus vraaggestuurd werken. 
Burgerparticipatie. 

 

 Zorgen dat de oudere zich goed in zijn vel 
voelt. Intrinsieke motivatie is van belang: 
sociaal bewegen, cultuur en sport. 

 

 Verenigingen samen koppelen: sport, 
bewegen, cultuur & ouderen – verenigingen 
open voor alle doelgroepen – einde reguliere 
vereniging nabij. Vereniging van de toekomst 
= koppel vereniging & dagbesteding – 
cultuuromslag bij iedereen (burger en 
verenigingen); acceptatie bevorderen. 

 

 Subsidiebeleid stimuleert en ondersteunt – 
tegenprestatie voor subsidies – 
gesubsidieerde verenigingen opdracht geven 
tot participatie in 3D. 

 

 

 

 

 

 


