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VISIE OP SPORT EN BEWEGEN IN 2025

EVALUATIE SPORTNOTA 2008-2015
De sporter
 Sporten voor 50+ en mensen met beperking
 Vervoer en begeleiding mensen met beperking
 Sportaanbod in de wijk
 Sportaanbod kind en ouder
De sportorganisatie
 Samenwerking sportverenigingen en bedrijfsleven
De sportaccommodatie
 Multifunctionele sportaccommodaties
 Tegemoetkoming in belemmerende regelgeving

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN
 Maatschappelijke rol van sport
 Transities sociaal domein
 Sportdeelname
 Veranderende rol van sportverenigingen
 Plekken om te sporten
 Mensen met een beperking
 Sport en economie
 Topsport

LOKALE EN REGIONALE ONTWIKKELINGEN

 Collegeprogramma 2014-2018
 Toekomstvisie Houten 2025
 Demografische ontwikkeling
 Gezondheid en sporten
 Rol van de gemeente en sportverenigingen
 Combinatiefunctionaris
 U10
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VISIE OP SPORT EN BEWEGEN ANNO 2025
Iedereen is actief en vitaal!
Een vitale en sportieve samenleving. Sport en bewegen is toegankelijk voor iedereen en draagt bij 
aan de  gezondheid, leefbaarheid en sociale cohesie. De goede basis die in de afgelopen jaren is 
neergezet blijft in stand. De vitale en sportieve samenleving is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van inwoners, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en de 
gemeente.

De actieve en vitale inwoners krijgen we door het bevorderen van multifunctioneel gebruik van de 
sportaccommodaties en sportkantines, een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen en 
toekomstbestendige en duurzame sportverenigingen die de verbinding met het maatschappelijk 
veld willen aangaan.

AMBITIES EN SPEERPUNTEN
 Integrale aanpak
 Verbinding maatschappelijk veld
 Multifunctioneel gebruik sportaccommodaties en kantines
 Huidige situatie is  de basis
 We werken van buiten naar binnen
 Aanbod sluit aan bij bevolkingssamenstelling
 Buitenruimte nodigt uit tot sport en bewegen
 Stimuleren van  samenwerking en kennisdeling
 Positie breedtesport en topsport

TOT SLOT
Proces processtappen
Sportvisie bespreken in platform sport 7 december 2015
Sportvisie laten vaststellen door college 26 januari 2015
Sportvisie in RTG 16 februari 2015
Sportvisie laten vaststellen door de raad 8 maart 2015


