Houtense sportambities
In Houten zijn diverse sportclubs actief om de inwoners de mogelijkheid te bieden om te sporten.
Het gaat om sportverenigingen, stichtingen en commerciële sportscholen. De verschillende
sportclubs hebben zich uitgesproken over wat we willen bereiken met de sport in Houten:
de Houtense sportambities.
1.
Inclusief sport en bewegen
Iedere Nederlander moet een leven lang kunnen sporten en bewegen, belemmeringen worden
daarom weggenomen.
•
Inclusiviteit in de sport wordt gestimuleerd; evenementen en activiteiten staan ook open
voor inwoners met een beperking.
•
Sportclubs die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen kunnen rekenen op financiële
ondersteuning vanuit de gemeente.
•
Vervoersvoorzieningen in Houten worden op ruimere tijden beschikbaar gesteld; tussen
18.00 en 21.00 uur en op zaterdag.
2.
Duurzame sportinfrastructuur
We willen in Nederland beschikken over een goed werkende, duurzame sportinfrastructuur.
•
Er wordt een nieuwe normering vastgesteld voor het niveau en onderhoud van de
sportaccommodaties in Houten, wat aansluit bij ontwikkelingen en vernieuwde
sporttechnische eisen.
•
Om te komen tot duurzame en energie-neutrale sportaccommodaties wordt een actieplan
opgesteld, waarbij sporthal De Slinger prioriteit krijgt.
•
Sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen, kunnen rekenen op
ondersteuning.
•
Er komt een atletiekvoorziening.
•
De openbare ruimte moet uitnodigen om te sporten & bewegen. Bij aanpassingen of
ontwikkelingen in de openbare ruimte worden sportclubs zoveel mogelijk betrokken.
•
Zelfbeheer wordt makkelijker, waarbij sportclubs ruimte krijgen om eigen inkomsten uit de
exploitatie te halen. Sportclubs worden ondersteund om de accommodaties ook voor andere
maatschappelijke doelen in te zetten, zoals welzijns- en culturele activiteiten, van
kinderopvang tot klaverjasmiddagen.
3.
Vitale aanbieders
We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken. Sportclubs krijgen
ondersteuning bij het opzetten van hun integriteitbeleid, zodat sport leuk en veilig is op en om de
sportvelden.
•
De drijvende kracht achter sportverenigingen zijn vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is in deze tijd
echter minder vanzelfsprekend. Adequate ondersteuning om sportclubs vitaal te maken en te
houden blijft gehandhaafd en waar nodig uitgebreid.
•
Met de gemeente, Sportpunt Houten en de clubs wordt (een netwerk van) ondernemers
opgezet voor specialistische hulpvragen vanuit sportclubs voor bepaalde projecten.
4.
Positieve sportcultuur
Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos.
•
We willen een veilig sportklimaat voor alle Houtenaren. Dit betekent dat we aandacht
besteden aan scholing voor trainers en begeleiders bij sportclubs.

5.
Van jongs af aan vaardig in bewegen
Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. De
motorische vaardigheden van kinderen worden daarom verbeterd. Beweegprogramma’s voor
kinderen onder de zes jaar dragen daaraan bij.
•
We bevorderen de lokale samenwerking tussen gemeente, zwembaden en basisscholen ten
behoeve van de zwemveiligheid van de jeugd.
•
We ondersteunen scholen om sportactieve schoolpleinen te realiseren.
•
Samenwerking en/of gecombineerde lidmaatschappen tussen clubs met een aanbod voor
kinderen in de leeftijd 0-4 jaar wordt gestimuleerd om daarmee veelzijdige
bewegingsvormen aan te bieden voor een brede bewegingsontwikkeling.
6.
Topsport inspireert
Steeds meer sportclubs in Houten spelen op hoog niveau en daar zijn we trots op.
•
Het spelen op topsportniveau brengt andere eisen met zich mee voor de
sportaccommodaties in Houten, waarbij de gemeente een faciliterende rol kan spelen.
•
(Top)sportevenementen in Houten inspireert mensen om sport te beleven. De organisatie
daarvan is een samenspel tussen de sportclubs en de gemeente.

