
SPORTAKKOORD EIJSDEN - MARGRATEN

Typeer sport in Eijsden-Margraten! Wat kan sport en bewegen voor 
Eijsden-Margraten betekenen? Wat moet er volgens jou zeker in het 

Sportakkoord Eijsden-Margraten 
worden opgenomen? 

Droombeeld sport en bewegen in Eijsden-Margraten: 
SPORTAKKOORD

• Inclusief sporten en bewegen• Duurzame sportinfrastructuur• Vitale sport- en beweegaanbieders
• Positieve sportcultuur• Van jongs af aan vaardig in bewegen

• Topsport inspireert

Noem in 1 zin de belangrijkste doelstelling van het Sportakkoord Eijsden-Margraten 

• Samenhorigheid/concurrentie 
• Sociaal leven verbinden
• Gezondheid bevorderen
• Fittere mensen 
• Mensen komen uit hun isolement
• Vitaliteit 
• Gemeenschapszin
• Leidraad voor een vitale gemeente en vitale inwoners 
• Plezier 
• Samenwerking 
• Profilering als gemeente 

• Dat er een goede sportcultuur in de ge-
meente is

• Mogelijkheid om te sporten zonder bij een 
club aangesloten te zijn

• Inclusief beleid
• Infrastructuur ook voor individuele sporten
• Meer (buiten)spelen
• Doelstellingen met tussenevaluaties (bv. 

meer sporters t.o.v. een vorig jaar)
• De niet-georganiseerde sport en de facilite-

ring ervan
• Rekening houden met typische eigenheid 

van gemeente met vele kernen 
• Realistische ambities en doelen 
• Accommodatiebeleid 

• Verbinden met andere sporters 
• Het dorp/wijk samen laten komen om te sporten
• Heeft zowel kijksporters als actieve deelnemers 
• Veel verenigingen met grote samenhang (sociaal)
• Ruim in aantal verenigingen, maar weinig samenhang
• Veel subsidies
• Sportieve gemeente
• Veel ‘onbekende’ sporten 
• Te veel verschillende sporten waardoor reguliere verenigin-

gen moeilijk voldoende leden kunnen behouden/werven
• Te weinig jeugdige sporters en te veel computers etc. 
• Veelzijdig aanbod en veel verenigingen  

• De kans te krijgen om in je dorp te kunnen sporten!  
• Sporten door jeugd en dan vooral in het onderwijs
• Eén akkoord waarvoor we gezamelijk eigennaar zijn
• Promoten van sport
• Ondersteunen van fusies/samenwerkingen 

• Actief beleid binnen de gemeenschap
• Iedere kern een sportveldje waar zowel jong als oud kan sporten    
• Iedereen kan sporten en bewegen! Niemand wordt overgeslagen
• Voor iedereen een gepast sport-en beweegaanbod
• Sport is een vanzelfsprekendheid
• Letterlijk en figuurlijk iedereen aan het bewegen krijgen  
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• Aantrekkelijke woonomgeving 
• Aanzien (prestatie)
• Vorming 
• Leef-genot 
• Tevreden burgers
• Aantrekkingskracht voor derden (wandelen, fietsen etc.)
• Zorgen voor ieder wat wils 
• Nieuwe vriendschappen
• Participatie, meedoen, eenzaamheid 
• Bewegen als preventief middel tegen....
• Persoonlijke ontwikkeling  

• Gezamelijke ambities (lokaal samenwerken) 
• Toekomstvisie langere termijn
• Duurzaamheid accommodaties (niet alleen 

energie!)
• Vitaliteit
• Gemeente: faciliteren van sportaanbieders 

(sportscholen, soc. centrum, sportleraar 
instellen)

• Van jongs af aan vaardig in bewegen 
• Duurzame sportinfrastructuur 
• Gezond houden verenigingen 
• Iedereen kan sporten 
• 3 uur bewegingsonderwijs per week
• Kwaliteit boven kwantiteit infrastructuur
• Professionalisering in programma’s 
• Ontwikkeling sportmaatschappij 

• Steeds meer ongeorganiseerd sporten
• Veel individueel 
• Soms ligt het sportaanbod te ver weg 
• Sport is sterk verenigingsgebonden 
• Dorpsgericht 
• Bindende factor in onze samenleving 
• Krimpend 
• Van teamsport naar individuele sport 
• ‘Ieder voor zich’
• Recreatief 
• Belangrijk voor de leefbaarheid
• Veel hart voor verenigingen vanuit de kernen  

• Het komen tot een structuur die het mogelijk maakt om iedereen te laten participeren in sport- of bewegings(beleving)
• Vitaliteit bevorderen van de inwoners van de gemeente
• Toekomstvisie met oog voor demografische ontwikkelingen 
• Bundelen wat er al is en stimuleren wat nog ontbreekt
• Verhoging van de bewegingsgraad en geluk van de inwoners 

• Binnen goed bereik van sportaccommodaties
• Stimuleert vooral kinderen om te sporten 
• Iedereen maakt gemiddeld 10.000 stappen per dag (uitgezonderd baby’s en peuters)
• Een gezonde gemeente waar iedereen op zijn/haar manier en niveau aan sport en bewegen doet
• Toename aantal sporters  
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 • Sportvoorzieningen/faciliteiten vrij toegan-
kelijk (circuits)

• Beweging ouderen in groepsverband
• Wat van partijen verwacht wordt SMART 

maken
• Inventariseren wat er nu al als gemeente 

gedaan wordt. Laatste tijd zijn er diver-
se initiaties geweest. Waarom lukken die? 
waarom mislukken die? Met deze analyse 
rekening houden 

• Aanbod op maat 
• Partijen laten samenwerken 
• Samen ben je sterker dan alleen 
• Durf uitdagingen aan te gaan
• Realistisch plannen, evaluatie, monitoring
• Voldoende flexibiliteit 

• Het verbinden van de dorps-verenigingen en individuele sporters in het dorp en richting de gehele gemeente, zodat men meer van 
elkaar kan profileren en genieten 

• Een sporter individueel of in teamverband, komt aan zijn trekken 
• Eijsden-Margraten: de sportiefste en gezondste gemeente van Nederland 
• Sportpas gemeente Eijsden die de toegang tot faciliteiten makkelijker maakt
• Iedere inwoner op zijn eigen manier, op een zelf te bepalen moment laten bewegen
• Partijen zijn met elkaar verbonden en weten samen nieuw/breed aanbod te creëren.  

• Cement van de sociale cohesie in het dorp 
• Erg dorpsgericht, moeilijk dorpsoverschrijdend 
• Weinig ambitie, erg reagerend vanuit de vraag/probleem 

van de dag 
• Sport verbind en verbroederd en maakt je trots op je lokale 

omgeving  


