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1. Aftrap

In navolging op het Nationaal Sportakkoord en 
het Gelders Sportakkoord, is het Lingewaards 
Sportakkoord ontwikkeld. Met dit Lingewaards 
Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, 
écht iedereen, plezier in sport en bewegen kan 
hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in 
een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. 
Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

De handtekeningen onder dit Sportakkoord 
vormen de eerste stap om dat te bereiken. Een 
stap die we zetten met een groot aantal partijen. 
Het Sportakkoord is namelijk tot stand gekomen 
in samenwerking met zeer veel partners uit 
Lingewaard.

Samen hebben we een aantal belangrijke 
ambities benoemd. Ambities waar we met 
elkaar de schouders onder gaan zetten. Hierover 
hebben we concrete afspraken met elkaar 
gemaakt. Wat we doen is niet allemaal nieuw, 
maar door de manier waarop we het uitvoeren 
krijgt sport en bewegen een enorme impuls in 
Lingewaard.
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2. Wedstrijdanalyse

VOLWASSENEN JEUGD

Lingewaard is een bruisende gemeente en telt ongeveer 46.500 inwoners. 
Lingewaard ligt in het stroomgebied van Waal, Nederrijn en Linge, het gebied 
tussen Arnhem en Nijmegen. De gemeente Lingewaard bestaat uit de kernen: 
Huissen, Bemmel, Gendt, Angeren, Doornenburg, Haalderen en Ressen.

Er zijn veel sport- en beweegmogelijkheden in Lingewaard. In iedere kern is 
voldoende sport- en beweegaanbod. Veel inwoners (57%) maken wekelijks gebruik 
van dit aanbod. Dit percentage ligt een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde 
(51%). Toch zien we dat voldoende sporten en bewegen nog niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is. Zeker voor kwetsbare doelgroepen, zoals senioren en mensen 
met een beperking, in onze samenleving.

Lingewaard kent een rijk verenigingsleven. Ongeveer 70 sportverenigingen zijn in 
de gemeente actief. 29% van de volwassen inwoners (landelijk 25%) en 83% van de 
kinderen (0-12 jaar) is lid van een sportvereniging. De vereniging is daarmee een 
belangrijke aanbieder van sport en bewegen. Toch winnen andere vormen aan 
populariteit, zoals ongeorganiseerd sporten (bijv. wandelen, fietsen en hardlopen). 

Lingewaard heeft een uitstekende basis voor een gezond en sportief leven. Een 
rijk verenigingsleven, veel groen, sterke dorpskernen en een grote affiniteit met 
sport en bewegen. Maar ook Lingewaard ontkomt niet aan veranderingen en 
uitdagingen. Denk aan demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening), 
individualisering, terugloop van vrijwilligers, overgewicht, beweegarmoede, 
zelfredzaamheid en een terugtredende overheid. 

Opvallend is de groei van het aantal senioren in Lingewaard. Van belang is om 
deze steeds groter wordende doelgroep fit en vitaal te houden. Hierbij valt op dat 
het aantal lidmaatschappen van verenigingen afneemt naarmate inwoners ouder 
worden. Ook jongeren verdienen extra aandacht. Maar 25% van de jongeren (12-
19 jaar) beweegt voldoende en 20% van deze doelgroep heeft overgewicht.

Van belang is om met het Lingewaards Sportakkoord in te spelen op bovenstaande 
uitdagingen. Gezamenlijk wordt uitgesproken dat er behoefte is aan samenwerking 
onderling en kruisbestuiving met andere partijen (zoals onderwijs, zorginstellingen, 
huisartsen en fysiotherapeuten) om het aanbod toekomstbestendig te houden.

53% 70%57% 25%29% 83%
van de inwoners  
voldoet aan de  
beweegrichtlijn

van de inwoners 
sport wekelijks

van de inwoners is 
lid van een  

sportvereniging

van de kinderen 
(0-12 jaar) beweegt 
minimaal zeven uur 

per week

van de jongeren 
(12-19 jaar) beweegt 

minimaal 7 uur 
 per week

83% van de  
kinderen (0-12 jaar)  

is lid van een  
sportvereniging

Cijfers in dit hoofdstuk afkomstig van Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 (GGD’en, CBS en RIVM), NOC*NSF en GGD Gelderland Midden 2018.
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3. Tactiek
Met het Lingewaards Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht 
iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, 
in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of 
toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau.

We activeren inwoners in Lingewaard en stimuleren om meer te sporten en 
bewegen. En dat doen we samen! Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, 
welzijn, overheid en bedrijfsleven bundelen de krachten. We leggen verbindingen 
tussen de kernen en wijken van Lingewaard om de leefbaarheid hier te vergroten. 
We zorgen dat iedereen, van jong tot oud, mee kan doen. We nemen drempels 
weg en maken sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk. We haken aan bij 
bestaande initiatieven en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te 
realiseren. 

Samen werken we aan een Lingewaard waar iedereen gezond en sportief kan 
opgroeien, waar niemand aan de kant staat, waar we naar elkaar omkijken en 
waar sterke en vitale sport- en beweegaanbieders zorgen voor ontmoeting en 
ontspanning. En daar zijn we trots op!

Om dit te kunnen realiseren hebben we samen een aantal belangrijke ambities 
benoemd. Ambities waar we samen de schouders onder gaan zetten. De ambities 
zijn uitgewerkt in de volgende thema’s:

Iedereen kan meedoen

1

Duurzame 
sportinfrastructuur

Samen bewegen
en beleven

Jeugd in beweging

2
Sterke en vitale 

aanbieders

3

4 5
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CHALLENGE: INACTIEVE INWONERS
Hoe bereiken we inactieve inwoners in Lingewaard om sporten en bewegen te 
kunnen stimuleren?

Diabetes Challenge
Twintig weken wandelen voor gezondheid, plezier en nieuwe contacten. 
De Diabetes Challenge in Lingewaard is een groot succes. De Challenge is 
niet alleen voor mensen met diabetes, iedereen is welkom om te komen 
wandelen. Huisartsenpraktijk Polseweg en Fysiotherapie M van der Ploeg 
werken samen om de Challenge te ondersteunen. Je werkt tijdens het lopen 
toe naar een finaledag. Dit doe je samen met praktijkondersteuners en een 
fysiotherapeut.

GOED VOORBEELD

3.1 Iedereen kan meedoen
In Lingewaard is het nog niet vanzelfsprekend dat iedereen mee kan doen. Dat 
kan en moet anders, vinden we. Sport en bewegen moeten toegankelijk zijn voor 
iedereen. Zeker ook voor senioren, mensen met een minimum inkomen, mensen 
met een beperking of andere specifieke doelgroepen. Bewegen heeft positieve 
effecten op de gezondheid en het opdoen van sociale contacten.

Wat willen we bereiken?
• Meer inwoners voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. 
• Sport- en beweegaanbod is voor (kwetsbare) inwoners bereikbaar en 

toegankelijk.
• Sport en bewegen wordt meer en beter als middel ingezet om andere doelen 

te bereiken (bijv. senioren samen in beweging brengen t.b.v. eenzaamheid).

Hoe gaan we dat doen? 
 We bevorderen het beweeggedrag van kwetsbaren die onvoldoende lichamelijk 
actief zijn. Dat doen we door verbindingen te leggen tussen sport, onderwijs, zorg 
en welzijn. Er moet minder sprake zijn van versnippering. Ook de bekendheid 
van het aanbod moet worden verbeterd. Er gebeuren namelijk al ontzettend veel 
goede dingen. Daarnaast gaan we (meer) activiteiten organiseren voor kwetsbare 
inwoners, zoals senioren, mensen met een beperking, mensen met een kleine 
portemonnee of statushouders. We onderzoeken hierbij de mogelijkheid voor 
professionele ondersteuning in de uitvoering (extra sportcoach).

Met welke concrete acties?

Wat? Wie?

Continueren en meedoen aan projecten Valpreventie en 
Diabetes Challenge

Fysiotherapie Wismans/vd Ploeg, 
Cesartherapie Huissen valpreventie, 
Bles/Poels Diabetes Challenge, 
Loopgroep Huissen, PMC Topsereen, 
In Balans; Fysiotherapie Gendt, 
Fysiotherapie Lingewaard en 
Oefentherapie Huissen, SWL 
Sportcoaches en gemeente

Afnemen van sportintake (evt. incl. beweegtest) bij (oudere) 
inwoners die zelf de weg niet kunnen vinden en die willen gaan 
sporten/bewegen en ontwikkelen van plan op maat

Fysiotherapie Topsereen & 
Sportsereen, Optimaal Fysiotraining, 
Fysiotherapie Wismans, Bles & Poels 
beweegspreekuur, Fysiotherapie van 
der Ploeg, In Balans; Fysiotherapie 
Gendt, Fysiotherapie Lingewaard 
en Oefentherapie Huissen SWL 
Sportcoaches, Fysiotherapie Fitpunt

Uitbreiden van onderlinge samenwerking fysiotherapeuten, 
oefentherapeuten en andere sectoren. Eventueel via LOF 
(Lingewaard Overleg Fysiotherapie)

Fysiotherapie M. van der Ploeg, 
Fysiotherapie Gendt, Fysiotherapie 
Lingewaard en Oefentherapie Huissen 
SWL Sportcoaches

Via ‘Bewegen op recept’ en de ‘beweegpas’ inwoners 
doorverwijzen met warme overdracht vanuit fysiotherapeuten, 
huisartsen en praktijkondersteuners naar sportcoach voor 
sportintake

Optimaal Fysiotraining, Fysiotherapie 
Wismans, SWL Sportcoaches

Updaten van (digitale) flyer/boekje met sport- en 
beweegaanbod voor (bijv. oudere en nieuwe) inwoners

Sportcoaches, Lingewaard Sport! en 
gemeente

Sport en beweegactiviteiten organiseren bij dagbesteding Fysiotherapie Topsereen, Dansatelier 
over de Linge, Kidang, Albero 
Zorggroep

Onderzoeken mogelijkheid starten project ‘Wandelen met de 
huisarts / POH / Paramedici

Medisch Centrum Loovelden, 
Groepspraktijk Teselaar, SWL  
Sportcoaches

Bestaande activteiten voor kwetsbare doelgroepen onder 
de aandacht brengen. Bij behoefte aanvullende activiteiten 
organiseren voor kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld fietsen 
met statushouders). 

Jonge Kracht, SWL Sportcoaches

Bundelen en bekendmaken van ‘vervoersinitiatieven’ en 
onderzoeken van mogelijke uitbreiding

Buurtbus/buurtauto De Wielewaal 
Gendt, In Balans; Fysiotherapie 
Gendt, Fysiotherapie Lingewaard en 
Oefentherapie Huissen en gemeente

Ondersteunen en organiseren van ongebonden initiatieven, 
zoals beweeg-, wandel- , hardloop- en fietsgroepen

SWL Sportcoach, Fysiotherapie 
Wismans/Social Run

Onderzoeken mogelijkheid om Meedoenregeling van de
gemeente aan te passen t.b.v. beweging, sport en 
zwemvaardigheid. Daarnaast stimuleren van bestaande 
regelingen

Gemeente

Mogelijk aanpassen van gemeentelijke subsidieregelingen voor 
sport en bewegen

Gemeente

Continueren van wekelijkse beweegactiviteiten door ouderen 
organisaties om senioren in beweging te brengen. Bij behoefte 
ontwikkelen zij nieuwe activiteiten voor de doelgroep in 
verband met de sterke vergrijzing

Sasa Angeren, SOD Doornenburg, 
SAB/KBO Bemmel, SWOG Gendt, 
BMJ Haalderen, SWOH Huissen, KBO 
Huissen, SNL Lingewaard

All Stars / Walking Handbal voor senioren HV Huissen

Bedrijven en organisaties stimuleren sport en bewegen bij 
werknemers en/of cliënten (via een actieplan)

GGD, SWL Sportcoaches



De Lingewaardse jeugd heeft de toekomst. Goed en gezond bewegen is een 
basis die wij iedereen willen meegeven. Kinderen die op jonge leeftijd weinig 
bewegen ontwikkelen zich motorisch minder goed en hebben een grotere kans op 
overgewicht. Het is een gezamenlijke opgave van ouders, kindpartners, sport- en 
beweegaanbieders en gemeente om dit te bereiken. Zo kunnen kinderen thuis, op 
school, op de kinderopvang, in de wijk en bij de sportclub voldoende bewegen.

Wat willen we bereiken?
• Kinderen gaan meer en beter bewegen.
• Kinderen en ouders zijn zich bewust van een gezonde en actieve leefstijl.
• Extra aandacht voor de beweging van jonge kinderen: peuters en kleuters.
• Verminderen van ‘uitval’ van jongeren bij sportverenigingen/sportaanbod. 
• Zorgen voor een doorgaande lijn in gezondheid, sport en bewegen van 

peuterspeelzaal, basisonderwijs tot en met middelbare school.

Hoe gaan we dat doen?
Jong geleerd is oud gedaan: het aanleren van gezond gedrag kan het beste al zo 
jong mogelijk starten. Daarom maken de allerkleinsten al kennis met bewegen en 
gezonde voeding op voorschoolse voorzieningen. De beste vindplaats om jeugd 
in beweging te krijgen is op en na school. We gaan de beweegvaardigheden van 
de jeugd in beeld brengen om vervolgens effectieve activiteiten en programma’s 
te kunnen inzetten voor een actieve en gezonde leefstijl. We zetten in op een 
samenwerkingsverband van kindpartners, aanbieders en gemeente. 

Met welke concrete acties?

3.2 Jeugd in beweging

CHALLENGE: JONGEREN
Hoe zorgen we ervoor dat jongeren naarmate ze ouder worden en op de 
middelbare school zitten, voldoende blijven sporten en bewegen?

GOED VOORBEELD
Gezonde Kinderopvang Zonnekinderen
Zonnekinderen wil kinderen graag een gezonde, actieve en veilige omgeving 
bieden. Dat begint bij bewustwording en inzicht in het eigen eet- en 
beweegpatroon, gevolgd door handvatten om kinderen op een speelse en 
laagdrempelige manier een goed voorbeeld te geven.

Gezonde Schoolkantine OBC
Sinds 2018 zet het OBC in Bemmel in op gezonde schoolkantines. De school 
wilde meer aandacht voor gezonde voeding. Het ongezonde aanbod is voor 
een groot deel vervangen voor broodjes gezond, fruit, groente en kraanwater 
met een fruitsmaak. De gezonde kantine is beloond met een prijs vanuit het 
Voedingscentrum.

Wat? Wie?

Ontwikkelen van sport- en beweegplan per school of kindpartner. 
Binnen deze plannen ook aandacht voor buiten spelen en 
gezonde leefstijl (voeding, roken, alcohol, schermgebruik). Diverse 
mogelijkheden en keuzes zoals:
• Monitoring beweegvaardigheden op basisschool
• Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs
• Pauzesport en/of naschools aanbod
• Gezonde schoolkantine
• Gezonde voeding
• Bewegend Leren
• Etc.

OBC Huissen, Stichting 
Atos, Stichting Wonderwijs, 
Fysiotherapie Wismans, SWL 
Sportcoaches, Go! Gezond 
onderweg, Sportdorp 
Doornenburg, Fysiotherapie 
Fitpunt

Realisatie Gezonde Scholen en Gezonde Kinderopvang. Onder 
andere via deelname cursus ‘Specialist Sportieve en Gezonde 
School’

Diëtetiek Topsereen, OBC Huissen, 
Stichting Atos, Go! Gezond 
Onderweg, SWL Sportcoaches, 
Medisch Centrum Loovelden ism IKC 
Binnenstebuiten/Zonnekinderen

Organiseren van ‘Week voor de Gezonde Jeugd’ met diverse 
partners, zoals peuterspeelzalen, kinderopvang, basisonderwijs, 
voedings- en leefstijlcoaches, GO programmagroepen en sport- en 
beweegaanbieders

Go! Gezond Onderweg

Ontwikkelen en continueren van sportkennismakingsprogramma’s 
en naschools aanbod voor kinderen en jongeren. Daarnaast 
aandacht voor activiteiten en evenementen, zoals Looveldenloop

OBC Huissen, Batouwe 
Baseketball, SWL Sportcoach, 
Kidang, Loovelden: school + 
Medisch Centrum + Loopgroep 
Huissen

Onderzoeken van de mogelijkheden naar inzet vakleerkracht / 
sportcoach (1 op 1 begeleiding) o.b.v. menukaart

OBC Huissen, Stichting Atos, SWL 
Sportcoach. Op voorwaarde dat 
het onderwijs meedoet sluit de 
gemeente aan

Continueren van Gezond Onderweg! (GO) Go! Gezond Onderweg, JGZ, 
Fysiotherapie Wismans, Medisch 
Centrum Loovelden/Bles & Poels, SWL 
Sportcoaches en gemeente

Stimuleren van beweegvriendelijke en open schoolpleinen en 
enutten aanwezige sportvoorzieningen (binnen en buitensport)

Gemeente

Ontwikkelen vakantie programma zodat jeugd ook tijdens de 
zomervakantie kan sporten op bepaalde momenten en plaatsen

Sportsereen obv, Fysiotherapie 
Wismans/Wsport, Sportdorp 
Doornenburg (en GVA)

Ontwikkeling van eSports verbinden met fysiek bewegen. In 
combinatie met vraag naar gevarieerder en flexibeler aanbod bij 
verenigingen



3.3 Sterke en vitale sport- en beweegaanbieders
Onze sport- en beweegaanbieders zijn een belangrijke pijler in het Lingewaards 
Sportakkoord. Er zit veel kracht bij onze aanbieders, maar er wordt steeds meer 
gevraagd. Vernieuwen, samenwerken, maatschappelijk ondernemen, ander 
aanbod, veilig sportklimaat, gezonde sportkantines enzovoort. Om dit te kunnen 
bereiken, is er een solide en sterke basis nodig om in te spelen op toekomstige 
ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken?
• Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal en toekomstbestendig met voldoende 

vrijwilligers.
• Sport- en beweegaanbieders ontwikkelen desgewenst nieuwe vormen van 

sport- en beweegaanbod en richten zich op kwetsbare doelgroepen.
• Er is een veilig en gezond sportklimaat bij alle sport- en beweegaanbieders. 
• Sport- en beweegaanbieders werken onderling en met andere 

(maatschappelijke) partners samen.

Hoe gaan we dat doen?
Er is ontzettend veel sport- en beweegaanbod in Lingewaard. Om 
toekomstbestendig te worden en blijven is samenwerking noodzakelijk. Het liefst 
vanuit onderop. Samenwerken betekent soms dat we het gezamenlijk belang 
voorop stellen en soms ons eigen belang aan de kant moeten schuiven. Sport- en 
beweegaanbieders krijgen vrijheid om zich te kunnen ontwikkelen. Door passende 
verenigingsondersteuning in te zetten, de Open-Club-gedachte te stimuleren 
en vrijwilligerswerk te bevorderen, worden sport- en beweegaanbieders 
ondersteund.  

Met welke concrete acties?

Wat? Wie?

Aan de slag met visieontwikkeling van de vereniging voor de toekomst, 
bijv. vitaliteitsprogramma ‘“Op eigen kracht”

Batouwe Basketball, 
Zwemclub De Ward, HV 
Huissen

Aan de slag met deskundigheidsbevordering en professionalisering van 
besturen en (technisch) kader door middel van cursussen, bijscholingen, 
opleidingen en trajectbegeleiding

Tweestroom SV, Zwemclub 
De Ward, Batouwe 
Basketball, Kidang, Jonge 
Kracht, SWL Sportcoaches en 
gemeente

Aan de slag met het gedachtegoed van Open Club Batouwe Basketball, GVA, 
SWL Sportcoaches en 
gemeente

Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden sport- en beweegaanbieders 
op basis van kern en/of sporttak 

TWC ‘t Verzetje, Lingewaard 
Sport!

Onderzoek mogelijkheid tot gezamenlijk lidmaatschap en/of concept 
multisportvereniging

Lingewaard Sport!

Kern- of wijkgerichte samenwerking ontwikkelen tussen sport, zorg, 
onderwijs, cultuur, bedrijfsleven etc. Hierbij aansluiten bij wijk- en 
dorpsontwikkelingsplannen

Jonge Kracht, Dansatelier 
Over de Linge, SV Angeren, 
HV Huissen, Lingewaard 
Sport! , SWL Sportcoaches en 
gemeente

Organiseren van Lingewaardse sportdag om samenwerking te 
bevorderen en vraag & aanbod te matchen. Eventueel  in combinatie 
met Special Sports Event

Kidang, Jonge Kracht, 
Loopgroep Huissen

Draaien van pilot voor Code Goed Sportbestuur en opstellen van beleid 
rondom Veilig Sportklimaat door gedragsregels, vertrouwenspersoon, 
VOG etc. Speciale aandacht voor doelgroep LHBT, meldcode huiselijk 
geweld en meldplicht bestuurders

Gemeente

Realiseren van een gezonde sportkantine en/of rookvrij sportpark Diëtiek Sportsereen, Jonge 
Kracht

Gezamenlijk waarderen van sporters en vrijwilligers, onder andere door 
hen in de spotlight te zetten en ze de persoonlijke aandacht te geven die 
ze verdienen

SWL en gemeente

Realiseren van faciliteiten voor nieuwe en groeiende sporten, zoals 
beach en padel (indien behoefte aanwezig)

Tweestroom SV, TWC ‘t 
Verzetje, Sportcentrum de 
Schaapskooi, 

Sterke teamcompetities stimuleren, topsport bevordert breedtesport en 
vice versa

Batouwe Baseketball

CHALLENGE: VERENIGINGEN
Ontwikkelen van nieuw innovatief sport aanbod en/of lidmaatschapsmodel

Open Club GVA
Voetbalvereniging GVA uit Doornenburg is een ‘open club’. Ze delen hun 
accommodatie met andere organisaties zoals de basisschool en het 
ouderenwerk. Ook wordt samengewerkt met onder meer fysiotherapie 
Lingewaard, Leefbaar Doornenburg, gymnastiekclub Olympia en 
dansvereniging Mixed Moves. Dat leidde onder meer tot een kerstrun en een 
sportdag voor de basisschool. Het past in de maatschappelijke trend waarin 
van sportverenigingen wordt gevraagd zich nog meer voor de samenleving in 
te spannen.

GOED VOORBEELD



3.4 Duurzame sportinfrastructuur
Om een leven lang te sporten en bewegen is een functionele en duurzame 
sportinfrastructuur nodig. Onze sportaccommodaties moeten open, toegankelijk, 
duurzaam, betaalbaar en multifunctioneel zijn. Het gaat niet alleen om 
sportvelden, sporthallen en clubhuizen, maar ook de openbare ruimte nodigt uit 
om te bewegen. Overal waar men beweegt en sport zijn de voorzieningen op orde.

Wat willen we bereiken?
• Sportparken zijn voor iedereen toegankelijk.
• Sportaccommodaties zijn toekomstbestendig en voldoen aan de gewenste 

kwaliteit.
• Sportaccommodaties worden beter en voor meerdere doeleinden benut.
• Sportaccommodaties zijn duurzaam, zowel qua gebruik als energie.
• Openbare ruimte wordt optimaal gebruikt en ingezet om te sporten en 

bewegen.

Hoe gaan we dat doen?
Om open, toegankelijke, duurzame en multifunctionele sportaccommodaties 
te realiseren, is een lange adem nodig. We trekken hierin samen op. Sport- en 
beweegaanbieders vormen een gelijkwaardige partner richting gemeente en 
gaan gezamenlijk voor het algemeen belang. We kiezen bij voorkeur liever voor 
één levendige accommodatie in plaats van drie accommodaties die niet voldoen 
aan de gewenste eisen. We gaan accommodaties multifunctioneel inzetten door 
functies te integreren en we stimuleren de eigen verantwoordelijkheid van sport- 
en beweegaanbieders.

Met welke concrete acties?

Wat? Wie?

Uitvoeren van energiescans bij sportaccommodaties en toepassen van 
maatregelen

TWC ‘t Verzetje en gemeente

Opstarten werkgroep om te komen tot open, duurzame en 
multifunctionele sportparken, -complexen en -hallen (open 
club, buurthuizen, kantines v/d toekomst). Oppakken in relatie 
met accommodatiebeleid om te komen tot meerjarenvisie voor 
sportaccommodaties en bundeling van verzoeken

Batouwe Basketball, HV 
Huissen, Tweestroom SV, 
GVA, Lingewaard Sport!

Multifunctioneel gebruik mogelijk maken door aanpassing regels 
gemeente

Gemeente

Bekendheid geven en gezamenlijk gebruik regeling BOSA SWL Sportcoaches

Actief stimuleren van mogelijkheden eigen beheer sportaccommodaties 
(kaders accommodatie- en vastgoedbeleid)

Batouwe Basketball, 
Lingewaard Sport!

In beweging brengen en aanbieden van werkplekken op de 
sportaccommodatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
(WSW)

TV Huissen

Realiseren kwaliteitsimpuls binnensportaccommodaties Batouwe Basketball, 
Schaapskooi

Samenwerking in het kader van gemeente overstijgende 
sportaccommodaties, zoals een zwembad en wielerbaan en regionale 
samenwerking nieuw 50 meter zwembad

TWC ‘t Verzetje, Zwemclub 
De Ward, Lingewaard Sport!

Harmonisatie huurtarieven en afspraken (zoals rookvrije sportparken) bij 
sportaccommodaties

GVA en gemeente

De fysieke omgeving zodanig inrichten, dat deze bewegen en spelen 
stimuleert en de creativiteit prikkelt (met bijvoorbeeld het gebruik van 
elementen uit de natuur). Aansluiten bij ontwikkeling omgevingsvisie

GemeenteCHALLENGE: VERENIGINGEN
Hoe kunnen we de verenigingen stimuleren gebruik te maken van de BOSA 
regeling?

Aanleg Beachveld in Huissen
Eén van de geasfalteerde velden van de buitenaccommodatie van 
handbalvereniging Huissen stond op de onderhoudsplanning om vervangen 
te worden. Met de toenemende populariteit van beachsporten heeft de 
handbalvereniging echter (met behulp van de sportcoach en gemeente) de 
handen ineen geslagen met het OBC Huissen en volleybalvereniging Setash. 
Gezamenlijk hebben ze een plan ontwikkeld waardoor het afgeschreven 
teerveld, budgetneutraal kon worden omgevormd tot een beachveld. Door 
deze samenwerking is het gebruik van de accommodatie en de kwaliteit van 
de sport sterk verbeterd.

GOED VOORBEELD



3.5 Samen bewegen en beleven
Dit thema is overkoepelend aan de voorgaande thema’s. Samen als netwerk 
kunnen we veel bereiken in Lingewaard. Inspiratie, informatie en verbinding 
is hierbij van belang. Door de realisatie van een sociale sportkaart, platform, 
sportloket en overkoepelende stichting kunnen we zaken samenbrengen en nog 
meer impact maken.

Wat willen we bereiken?
• Lingewaard Sport! als bekend ‘merk’ op het gebied van sport, bewegen en een 

gezonde leefstijl.
• Er is een netwerk waarin spelers van het Lingewaards Sportakkoord 

samenwerken. 
• Er is een (digitale) plek waar sport- en beweegaanbod inzichtelijk is.

Hoe gaan we dat doen?
Om samen te bewegen en beleven organiseren we een netwerk onder de naam 
Lingewaard Sport!. Daarbij gaan werkgroepen aan de slag met de thema’s uit dit 
sportakkoord. Zo creëren we een netwerkstructuur om samen de doelen en acties 
uit dit sportakkoord aan te pakken. Daarnaast realiseren we een digitaal en fysiek 
sportloket om het sport- en beweegaanbod in beeld te brengen.

Met welke concrete acties?

Wat? Wie?

Vormgeven netwerk/organisatie Lingewaard Sport! met werkgroepen. 
Hierbij mogelijke verbinding zoeken met Overbetuwe Beweegt

HV Huissen, Loopgroep 
Huissen, Lingewaard Sport! 
en gemeente

Onderzoeken haalbaarheid realisatie fysiek sportloket (in kernen/wijken) SWL Participatiepunten

Ontwikkelen logo en huisstijl, communicatiemiddelen en promovideo 
Lingewaard Sport!

Lingewaard Sport!

Ontwikkelen van digitaal platform met overzicht sport- en 
beweegaanbod en goede voorbeelden (sociale kaart)

TWC ‘t Verzetje, Lingewaard 
Sport! , SWL Sportcoaches en 
gemeente

Werven en inzetten van rolmodellen en ambassadeurs die bewegen 
bij andere inwoners kunnen stimuleren. Mogelijk inzetten van 
‘beweegmaatjes’

In Balans; Fysiotherapie 
Gendt, Fysiotherapie 
Lingewaard en 
Oefentherapie Huissen

Onderzoeken formalisatie Lingewaard Sport! Lingewaard Sport!

CHALLENGE: COMMUNICATIE
Hoe zorgen we voor een optimaal bereik van het nieuwe digitale platform?

Overzicht aanbod Uniek Sporten
Uniek Sporten brengt het sport- en beweegaanbod in de regio voor 
mensen met een beperking bij elkaar in een digitaal loket. Het aanbod is 
gericht op mensen die (nog) niet terecht kunnen bij reguliere sport- en 
beweegactiviteiten. Het overzicht is zichtbaar op een website en een app. Ook 
staat er een agenda met een overzicht van de lokale en landelijke activiteiten 
die de komende tijd plaatsvinden.

GOED VOORBEELD
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114. Spelregels

De ondertekening van dit Lingewaards Sportakkoord is het begin. Dit 
Sportakkoord geeft een extra impuls aan sport en bewegen in Lingewaard. Met de 
betrokken partners gaan we per thema en speerpunt aan de slag om vervolg te 
geven aan de gemaakte afspraken. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk!

Van belang is om de betrokkenheid en het eigenaarschap bij partners hoog te 
houden. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar actie. We proberen 
dit echter zo goed mogelijk te stroomlijnen door aandacht te hebben voor de 
uitvoering van het Sportakkoord. 

Jaarlijks wordt minimaal één bijeenkomst gehouden die in het teken staat van 
het Sportakkoord. Hierbij blikken we terug en kijken we vooruit. We bepalen 
gezamenlijk nieuwe focusgebieden en speerpunten. Regelmatig worden partners 
bijgepraat over relevante ontwikkelingen en resultaten van het Sportakkoord.

Lingewaard Sport!
De coördinatie voor de uitvoering van het Lingewaards Sportakkoord ligt 
bij het kernteam van Lingewaard Sport! en bij de gemeente. Dit gebeurt in 
gezamenlijkheid. Lingewaard Sport! fungeert als stuurgroep. Vanuit het kernteam 
worden de thema’s, speerpunten en acties die in dit Sportakkoord zijn benoemd, 
gecoördineerd en gemonitord. 

Het kernteam heeft een brede samenstelling van expertisegebieden en relevante 
netwerken. Waar mogelijk vullen we het kernteam in de toekomst aan. De 
gemeente blijft nauw betrokken en ook de wethouder sluit op regelmatige basis 
aan.

Werkgroepen
De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor uitvoering van actiepunten binnen 
de thema’s van het Sportakkoord. Voor ieder thema (m.u.v. het thema Samen 
bewegen en beleven) wordt een werkgroep geformeerd met relevante partners 
die hierin een bijdrage leveren. Werkgroepen komen minimaal drie keer per jaar 
samen om acties uit te zetten en op te volgen. Sportcoaches en de gemeente 
Lingewaard zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkgroepen.

Sportcoaches
De sportcoaches in Lingewaard zijn de drijvende kracht. Dit betekent niet dat 
zij verantwoordelijk zijn voor alle acties en projecten, maar zij zorgen wel voor 
verbinding en samenhang. Momenteel zijn drie sportcoaches actief met ieder hun 
eigen focus gebieden. In de toekomst voegen we hier een extra sportcoach aan 
toe. Deze sportcoach krijgt mogelijk een ‘uitvoerende rol’.

4.1 Organisatie
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Om zoveel mogelijk inwoners, partners en verenigingen in Lingewaard in 
beweging te brengen is communicatie van groot belang. We willen de bekendheid, 
bereikbaarheid en zichtbaarheid van het Lingewaards Sportakkoord vergroten. 
Dat willen we doen door het merk Lingewaard Sport! te ontwikkelen.
 
Sport en bewegen lenen zich uitstekend voor communicatie. Iedereen heeft iets 
met sport en bewegen. Het verbindt mensen en vangt op bijzondere wijze emoties 
en passie. Het zit vol verhalen. Verhalen die verteld en gedeeld moeten worden. 
Dat willen we doen via een online platform. Maar ook door de sportcoaches te 
verbinden aan Lingewaard Sport! als belangrijkste ambassadeurs van sport en 
bewegen in Lingewaard. 

Lingewaard Sport! wil door de inzet van communicatie:
1. De naamsbekendheid en zichtbaarheid van Lingewaard Sport! vergroten
2. Zichtbaarheid van sport en bewegen (aanbieders) in Lingewaard vergroten
3. Betekenis van sport en bewegen delen via succesverhalen en ervaringen van 

inwoners en partners

Boodschap
Lingewaard Sport!. Hand in hand voor meer beweging
Lingewaard is in beweging. Iedereen doet mee en werkt aan een vitaal en gezond 
Lingewaard. Sport verbindt mensen in Lingewaard en stimuleert de verenigingen 
om samen te werken. Samen nemen we initiatief om te zorgen voor passend 
sportaanbod voor alle inwoners in onze groene en verenigingsrijke omgeving.

Middelen
Om de bekendheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van Lingewaard Sport! 
verder te ontwikkelen is een gerichte inzet van communicatie van belang. 
Daarvoor wordt eerst een aansprekend logo met huisstijl ontwikkeld. Vervolgens 
wordt dit vertaald naar verschillende (digitale) communicatiemiddelen. 

Platform
Lingewaard Sport! is het platform voor alles op het gebied van sport en bewegen 
in Lingewaard. Een plek voor inwoners om het sportaanbod in Lingewaard te 
ontdekken, maar ook informatie over financiële regelingen en over Uniek Sporten 
voor mensen met een beperking. Voor partners is het een plek om ervaringen te 
delen en te leren van elkaar. Via het platform kunnen verenigingen ondersteund 
worden met allerlei kennis en tools. Het platform geeft ook het laatste nieuws op 
sportgebied en bevat een agenda met overzicht van activiteiten en evenementen. 

Tot slot biedt het platform een podium aan verhalen van ambassadeurs uit 
Lingewaard die met hun verhalen anderen inspireren en stimuleren.

Social media
Om inwoners uit Lingewaard de weg te wijzen naar het platform van Lingewaard 
Sport! worden verschillende online kanalen ingezet, waaronder Facebook (e/o 
Instagram). Via Facebook kunnen mensen verleid worden om naar de website 
te gaan en meer informatie te zoeken over sport en bewegen in Lingewaard. Dit 
wordt aangevuld met een digitale nieuwsbrief, zodat iedereen (zowel inwoners als 
partners) op de hoogte kunnen blijven van het laatste nieuws rondom Lingewaard 
Sport!. Bovendien kunnen nieuws en verhalen ook gedeeld worden via de kanalen 
van partners en verenigingen om zo een nog groter bereik te realiseren. 

Ambassadeurs
Lokale helden en ambassadeurs zien we als belangrijk middel om inwoners te 
bereiken en te stimuleren in beweging te komen. Ze hebben verhalen te vertellen 
die anderen inspireren. We gaan op zoek naar lokale helden die als rolmodel 
of ambassadeur fungeren. Hierbij kan gedacht worden aan (top)sporters en 
talentent die uit Lingewaard komen, maar ook aan verenigingshelden. Via de 
genoemde kanalen worden de verhalen van de ambassadeurs gedeeld. 

4.2 Communicatie



Rapport Oktober 2019Lingewaards Sportakkoord

13
Het Sportakkoord bestaat uit diverse actiepunten. Actiepunten die niet altijd 
(extra) dekking nodig hebben. Desondanks zijn er middelen nodig om een echte 
impuls te kunnen geven aan het Sportakkoord. Deze middelen worden hieronder 
opgesomd.

Uitvoeringsbudget Sportakkoord
De gemeente Lingewaard kan met het Sportakkoord in 2019 en 2020 
uitvoeringsbudget van het Rijk ontvangen. Hiermee kunnen acties en speerpunten 
uit het Sportakkoord worden opgepakt. Het gaat om een jaarlijks budget van € 
30.000. 

Voor 2019 wordt het uitvoeringsbudget in ieder geval voor de volgende acties 
ingezet:
• Uitvoering meting motorische vaardigheden basisonderwijs (€ 5.000)
• Deelname Gezonde School / Gezonde Kinderopvang, Opleiding ‘Specialist 

Sportieve en Gezonde School’ en Gezonde Sportkantine (€ 5.000)
• Uitvoering ideeën ‘uitdagingen’  (€ 2.500) 
• Ontwikkeling huisstijl, middelen, digitaal platform, promovideo en kleding 

Lingewaard Sport! (€ 6.500)

Overig budget wordt vanuit werkgroepen verdeeld en toegewezen. Voorgesteld 
wordt om jaarlijks op basis van de actuele stand van zaken accenten te bepalen, 
prioriteiten te stellen en in te spelen op relevante ontwikkelingen. Dat is ook het 
moment om op basis van de bereikte resultaten het Sportakkoord te actualiseren 
en om keuzes in het uitvoeringsbudget te bepalen.

Inzet en uitbreiding sportcoaches
De gemeente Lingewaard neemt deel aan de Brede Impuls Combinatiefuncties. 
Door uitbreiding van de regeling is vanaf 2019 ongeveer € 33.000 extra 
beschikbaar voor de inzet van sportcoaches. Zoals beschreven in paragraaf 4.1 
is behoefte aan een meer ondersteunde sportcoach. De mogelijkheid bestaat 
om cofinanciering vanuit andere partijen te onderzoeken, zodat nog meer 
gerealiseerd kan worden. 

Inzet lokale adviseur sport
Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord stelt de gezamenlijke 
sport (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) diverse trainingen en vormen van 

begeleiding ter beschikking aan het kader van lokale sportaanbieders. Met als doel 
om sterke sportaanbieders te krijgen en houden. Dit gebeurt in de vorm van een 
‘Adviseur Lokale Sport’. Deze adviseur blijft beschikbaar gedurende de periode 
van uitvoering van het sportakkoord (t/m 2021). Lokaal kunnen services worden 
ingezet, bijvoorbeeld voor de uitvoering van opleidingen, workshops en proces- en 
trajectbegeleiding (zoals verduurzaming en gezonde kantine).

Subsidies 
Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn diverse 
subsidiemogelijkheden mogelijk:
• Landelijk: BOSA, subsidie voor stimulering bouw en onderhoud van 

sportaccommodaties (extra aandacht voor duurzaamheid)
• Provinciaal: Diverse subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van 

Open Clubs, Talentontwikkeling en vernieuwende energieprojecten 
• Gemeentelijk: Subsidie voor incidentele (vernieuwende) activiteiten en 

evenementen op het gebied van sport en bewegen
 
Gemeentelijke bijdrage
De gemeente Lingewaard geeft uitvoering aan haar sportbeleid. Het grootste deel 
van de financiering vanuit sport gaat naar sportaccommodaties. Daarnaast wordt 
budget voornamelijk ingezet voor subsidies en sport- en beweegstimulering. 
Vanuit sport- en beweegstimulering wordt de inzet van de sportcoaches en 
specifieke projecten zoals Valpreventie gefinancierd. Dit gebeurt in samenhang 
met het gezondheidsbeleid. De gemeente stelt de komende periode (op basis van 
het sportakkoord) vast hoe het sportbeleid vervolgd wordt.

Cofinanciering van partners en inzet in natura
Partners die zich verbinden aan het sportakkoord kunnen ook een financiële 
bijdrage leveren. Naast middelen stellen sport- en beweegaanbieders, 
maatschappelijke partners en de gemeente ook mensen en faciliteiten 
beschikbaar. De inzet in natura, voornamelijk van de vrijwilligers van onze 
sportverenigingen, heeft voor het mogelijk maken van acties en activiteiten soms 
nog een groter effect dan het inzetten van financiële middelen.

4.3 Financiën
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145. Spelers
Sport- en beweegaanbieders
Lingewaard Sport!, Jonge Kracht, Batouwe Basketball, 
Walburgen Beweegt, Sportcentrum de Schaapskooi, 
HV Huissen, BC Bemmel ‘72, Jeu de boulesclub 
Lingewaard, TweestroomSV, MHC Bemmel800, 
R.K.V.V. HAVO, TWC ‘t Verzetje, VV GVA, Sportdorp 
Doornenburg, Zwemclub De Ward, Sportclub Bemmel, 
VV Kidang, HV Angeren, Gtv zwieps, Walking Football 
Oldstars Lingewaard, SGS Lingewaard, , Tennisclub 
Doornenburg, Dansatelier Over de Linge, RKHVV, 
SPORTSEREEN, TV Huissen, TV Angeren, LTC Gendt, 
Uniek Sporten, Loopgroep Huissen, SV Angeren, 
Pheidippides

Welzijns
Stichting Welzijn Lingewaard, Vluchtelingenwerk 
Lingewaard, Stichting deBOL, GO Gezond Onderweg!, 
BE-calm, Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland 
Midden

Belangenorganisaties voor senioren
Senioren Netwerk Lingewaard, Sasa Angeren, SOD 
Doornenburg, SAB/KBO Bemmel, SWOG Gendt, BMJ 
Haalderen, SWOH Huissen, KBO Huissen

Overheid 
Gemeente Lingewaard

Bedrijfsleven

Onderwijs en kindpartners
Stichting De Linge, Stichting Wonderwijs, Stichting 
Atos en alle basisscholen, OBC Huissen, Pro College 
Bemmel, Zonnekinderen

Zorg
Fysiotherapie TOPSEREEN & SPORTSEREEN, CSPN 
Sportpodotherapeut, Albero Zorggroep, De Betuwe Werk 
en Dagbesteding, WeDoCare, Fysio Lingewaard, In Balans 
Valpreventie, Huisartsenpraktijk De Schaapskamp/de 
Zwaluw, Optimaal Fysiotraining, Fysiotherapie Broersen 
en van Oeyen, Fysiotherapie Wismans, Fysiotherapie M 
van der Ploeg, Medisch Centrum Loovelden, Philiadelphia, 
Oefentherapie Huissen, Fysiotherapie Gendt, Fysiotherapie 
Fitpunt, GGD Gelderland-Midden,

                  

 “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”

Bovenstaande quote is van toepassing op het Lingewaards 
Sportakkoord. Samen zijn we verantwoordelijk en gaan we voor 
een mooi resultaat. We vormen één team! De spelers die meedoen 
worden genoemd in dit hoofdstuk.
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