
TYPERING LINGEWAARD:
1. Eigen identiteit kernen:
 - Weinig uitwisseling
 - Sterke eigen cultuur 

2. Diversiteit sportaanbod groot:
 - Rijk verenigingsleven
 - Veel sporten

DROOMBEELD:
- Multifunctioneel sportcentrum voor heel Lingewaard
 0 Alle leeftijden 0 Duurzaam 0 Sportcultuur 0 Verschillende sporten
- Actiefplek i.p.v. hangplek
- Beste trainer > Jongste teams

LINGEWAARDS SPORTAKKOORD

CLAIM: #MultifunctioneelSportcentrumLingewaard #SportaccommodatieBuurthuisvandetoekomst

ELEMENTEN SPORTAKKOORD:
1. Saamhorigheid/sociale aspect 
(Lingewaard Sport voorbeeld)
- MFSC

2. Vernieuwing accommodaties
- Verouderde 
binnensportaccommodaties
- Multifunctionele accommodaties

3. Open accommodaties
- Hekken?
- Zomer

4. Talentontwikkeling

5. Onderlinge samenwerking/
uitwisseling

6. Gezondheid kinderen

7. Doelgroepen verbinden

KANSEN EN ONTWIKKELINGEN:
1. A15: doortrekking
- Multifunctioneel sportcentrum

2. Sportaccommodaties in buurthuizen van de 
toekomst

3. I.p.v. eigen kern Lingewaard:
- Sporten die niet in elke kern zijn (basketbal, 
hockey, nieuwe sport)

4. Talentontwikkeling

5. Lege accommodaties zomer
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TYPERING LINGEWAARD:
1. Sociale gemeente met een positieve houding

2. Grote diversiteit aan verenigingen met 
toenemende samenwerking

3. Kernen hebben hun eigen identiteit met steeds 
m eer een blik naar buiten

DROOMBEELD:
Oud en jong beweegt

LINGEWAARDS SPORTAKKOORD

CLAIM: #Een richtinggevend akkoord gefaciliteerd door deelnemende partijen

ELEMENTEN SPORTAKKOORD:
1. Helder aanbod en afstemming

2. Samenwerking (op basis van 
gelijkwaardigheid)

3. Duurzame beweegfaciliteiten

4. Inzet sport en cultuurcoaches 
optimaliseren, ook voor 
bewegingsonderwijs

KANSEN EN ONTWIKKELINGEN:
1. Samenwerking binnen de kernen

2. Voorzieningen open stellen en op een betere 
manier benutten, slim bundelen

3. Het bedrijfsleven erbij betrekken
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TYPERING LINGEWAARD:
1. Rijk aanbod aan verenigingen

2. Aanbod aan faciliteiten voor ieder

3. Pro-actief

DROOMBEELD:
Passend sportaanbod voor iedere doelgroep en ongeacht de (multifunctionele) accommodatie

LINGEWAARDS SPORTAKKOORD

CLAIM: #Multisportpas voor iedere doelgroep!

ELEMENTEN SPORTAKKOORD:
1. Overlegstructuur zorg - onderwijs - 
sport i.s.m. SWL/Gemeente

2. Kenbaar maken van wensen door 
verenigingen

3. Bepalen van visie/mission statement

KANSEN EN ONTWIKKELINGEN:
1. Samenwerking tussen verenigingen

2. Kenbaar + zichtbaar maken doelgroepen
bijv. 5 t/m 80 jaar (20+/30+/40+/50+)

3. Jeugdsubsidie gemeente
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TYPERING LINGEWAARD:
1. Dorpse karakter: elk dorp heeft zijn kracht: 
“kampioenen op de platte kar”

2. Sportieve gemeente

DROOMBEELD:
Doornenburg, Haalderen, Angeren, Gendt, Huissen, Bemmel

GVA - Open sportpark - Havo 100- de Tickel - de Nootenboom - Tennis - Samenwerking handbal 
- Volleybal - Voetbal - Walburgen Beweegt - Vitaal sportpark - Vernieuwing accommodaties - 
Samenwerking verschillende disciplines

LINGEWAARDS SPORTAKKOORD

CLAIM: #Duurzame bijdragen - niet leuke pilots - en daarna is het over. Ophouden al die verschillende subsidies

ELEMENTEN SPORTAKKOORD:
1. Één sportloket

2. Samenwerking met het hele 
onderwijsveld

3. Samenwerkende verenigingen

4. Samenwerking met welzijn - zorg

5. Multifunctionele accommodaties met 
een verdienmodel zoals Arcus Wijchen 
en de Rosmalen in Beneden Leeuwen, 
CO2 neutraal, multidisciplinair

6. Samenwerking met inzet van 
meer buurt/sport/cultuurcoaches 
& vakleerkrachten, “oude 
combinatiefunctionaris”

KANSEN EN ONTWIKKELINGEN:
1. Beginnen in de kernen en doorpakken op 
gemeentelijk niveau

2. Dorpsontwikkelplannen daar moet je mee 
samen werken. Maar ga wèl eerst in gesprek met 
belanghebbenden

3. Samenwerken hoe? Simpel over weinig 
schrijven, ook uit nood geboren

4. Geen drempels om mee te doen 

5. Helaas: er is een tendens, het wordt moeilijker 
om vrijwilligers-trainers te vinden
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TYPERING LINGEWAARD:
1. Financiële ondersteuning voor verenigingen 
schiet te kort. Vooral kleine verenigingen die 
minder zichtbaar zijn

2. “Eiland” moeilijk samenwerken of er niet 
open voor staan

3. Veel jongeren stoppen met sport op 
middelbare school evt. met fitness als 
alternatief (individualisering)

DROOMBEELD:
Sport op prioriteit nr. 1!
Samen met zorg & onderwijs hier aan werken om Lingewaard een “Gezonde gemeente” te maken! Draagt
bij aan vitalisering, gaat individualisering en eenzaamheid tegen, draagt bij aan gezondheid & positiviteit

LINGEWAARDS SPORTAKKOORD

CLAIM: #

ELEMENTEN SPORTAKKOORD:
1. Iedereen moet kunnen sporten of je 
nu jong, oud, minder valide, chronisch 
ziek etc. Hoe kunnen we dat ook 
financieel mogelijk maken?

2. Gemeente zet zich in voor duurzame 
sportinfrastructuur (ongeacht de 
plaats) 

3. Sport zichtbaarder maken in de 
samenleving?!

4. Schoolzwemmen/vakdocenten 
dragen bij aan “motoriek”/
bewegingshandig worden waardoor 
kan op sporten van jongeren groter 
wordt

5. Sport in combi met zorg en 
onderwijs op nr. 1 door hierin te 
investeren bespaar je op zorg en werk 
je toe naar “gezonde gemeente”

KANSEN EN ONTWIKKELINGEN:
1. Open club & sport in openbare ruimte (zichtbaar 
maken)

2. Gemeente moet voorwaarde scheppen en 
mogelijk maken van verduurzaming

3. Sociale aspect, sport verbindt, ontzorgt (denk 
aan: bewegen op recept)
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TYPERING LINGEWAARD:
1. Veel aanbod! Weinig kruisbestuiving verschillen-
de disciplines

2. Sterk culturen/kleuren per kern

DROOMBEELD:
Alle inwoners in Lingewaard kunnen bewegen jong en oud, met en zonder beperking. Door samenwerking 
tussen verenigingen, zorg, onderwijs. Over de kernen heen. 

LINGEWAARDS SPORTAKKOORD

CLAIM: #Projectmatige aanpak om kinderen in beweging te krijgen en te houden. Vakleerkracht centraal ondersteunend door 
netwerk (verenigingen, zorg). Centraal gefaciliteerd (gemeente, onderwijs), lokaal ingericht

ELEMENTEN SPORTAKKOORD:
1. Jong vaardig in bewegen

2. Educatie/informatieplatform, wat is 
het aanbod? Sociale kaart bewegen, 
app per dorp

3. Preventie/leefstijl

4. Samenwerking

5. Integraal stimuleren bewegen, 
subsidies breder

KANSEN EN ONTWIKKELINGEN:
1. Samenwerking! Zorg, school (IKC), verenigingen, 
kinderen fitter, vakintegratie, gemeente

2. Aansluiten preventie akkoord

3. Sport toegankelijk veilig voor iedereen
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TYPERING LINGEWAARD:
1. Veelzijdig sportaanbod 

2. Verdeling in kernen, verschillende problema-
tiek

3. Uitgestrekt veel groen openbare ruimte

DROOMBEELD:
Iedereen kan sporten en bewegen door samenwerking in iedere kern (vanzelfsprekend)

LINGEWAARDS SPORTAKKOORD

CLAIM: #Samenwerking sectoren en toegankelijkheid

ELEMENTEN SPORTAKKOORD:
1. Samenwerking

2. Goede duurzame multifunctionele 
accommodaties

3. Toegankelijk en betaalbaar voor ie-
dereen

4. Verbinding

5. Sport inspireert

6. Vrijwilligers

KANSEN EN ONTWIKKELINGEN:
1. Zorg en sport gaat steeds meer samen

2. Toename vraag naar kwaliteit, aanbod sport + 
accommodaties

3. School, sport, leefstijl, gezondheid met elkaar 
verbinden

4. Lage rente

Wo1



TYPERING LINGEWAARD:
1. Groot aanbod sport/toneel/zang, veel accom-
modaties, veel verenigingen

2. Grote betrokkenheid/gemeenschapszin

DROOMBEELD:
Sporten/bewegen is een vast onderdeel in ieders leven te realiseren via onderwijs, bewegen is normaal, 
gedragsverandering bewerkstelligen.
Ongeacht inkomen moet ieder kunnen sporten, dus ook de nieuwkomers/statushouders
Meer sporten in de openbare ruimte (parken), Lingewaard zonder overgewicht

LINGEWAARDS SPORTAKKOORD

CLAIM: #Projecten ontwikkelen om sport, gezondheidsscholing, te stimuleren

ELEMENTEN SPORTAKKOORD:
1. Voorbeeld van Vaals volgen

2. Sporten is betaalbaar voor iedereen

3. Een sportloket bij de gemeente, 
helder beleid

4. Ingang zetten van een 
cultuuromslag: lokaal 
stimuleringsprogramma

KANSEN EN ONTWIKKELINGEN:
1. Anticiperen bij topsportsucces

2.uitgaan van mogelijkheden, voorbij gaan aan 
eigen cultuur, nieuwe initiatieven omarmen

3. Effectiever gebruik maken van velden en 
accommodaties
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TYPERING LINGEWAARD:
1. Divers aanboed ((soms te)/(te)veel zelf doen)

2. (te) Veel onoverzichtelijke en tijdelijke 
initiatieven

3. Kwetsbaar: afmaken - doorzetten - 
continueren

DROOMBEELD:
Als ik fiets door Lingewaard zie ik steeds meer mensen in beweging

LINGEWAARDS SPORTAKKOORD

CLAIM: #Faciliteren continuïteit en voortgang na ondertekening akkoord (accommodaties, personeel, etc.)

ELEMENTEN SPORTAKKOORD:
1. Verbinden

2. Samenwerken

3. Integreren

4. Infra op orde

5. Focus/richting vraag en aanbod bij 
elkaar brengen, hoe? waar?
zorg - onderwijs - sport + bewegen

KANSEN EN ONTWIKKELINGEN:
1. Samenwerken/bundelen verenigingen/
organisaties/initiatieven

2. Laagdrempelig aanbod ontwikkelen voor (nog) 
niet actieven/doelgroepen

3. Sportaanbod aansluitend op/aan scholen PO + 
VO (met Arnhem samen??)
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TYPERING LINGEWAARD:
1. Focus op grote kernen

2. Groot sportaanbod
 - Grote concurrentie
 - Los zand (kleine eilanden)

3. Veel bereidwillige vrijwilligers

DROOMBEELD:
Door meer duidelijkheid te geven over het aanbod meer verbinding
- Digitaal platform
- Jong & oud
- Wie? Contactpersoon
- ...

LINGEWAARDS SPORTAKKOORD

CLAIM: #Medewerking/inspraak om onze droom te realiseren

ELEMENTEN SPORTAKKOORD:
1. Zichtbaarheid aanbod (aanbod 
genoeg?)

2. Gelijke kansen

3. Topsport
 - Zorgt ook voor meer breedtesport

4. Financien: budget, transparant

5. Bureaucratie/uniformiteit
 - Barrières wegnemen
 - Vb: verschillende manieren van   
 declareren, meedoen regeling lastig
 - Bepaalde doelgroep (lage SES)    
 heeft hier last van

6. Bevoegde vakleerkrachten

KANSEN EN ONTWIKKELINGEN:
1. Centralere accommodaties: niet de kern maar 
de plek staat voorop

2. Meer samenwerking: 
 - Scholen, sport & accommodaties
 - Betekent niet samen gaan 
 - Verenigingen/commerciele sport

3. Aanbod in kaart brengen: Inzichtbaar maken, 
verbindingen leggen

4. Meer preventief: voor jong & oud!
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