
Wat is je droom op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente Heeze-Leende?

• Ouderen die eenzaam zijn of zich eenzaam voelen, in beweging te krijgen.
• Sport toegankelijk voor iedereen
• Toegankelijkheid voor alle burgers groot en klein, met welke beperking dan ook
• Voetbal voor 65+
• Dat zowel de jeugd als ouderen de weg naar zwemschool Oostrik weten te vinden voor bewegen in het  
 water.
• Dat alle kinderen bewegen en samen spelen. Dat er oog is voor kinderen voor wie samenspel en bewegen  
 niet vanzelfsprekend is. 
• Het feit dat iedereen mee kan doen
• Sporten en bewegen mogelijk en toegankelijk voor iedereen in Heeze-Leende
• Toegankelijk blijven voor iedereen
• Een groeiend en bloeiend RKSV Heeze
• Dat bekend is welke mogelijkheden er zijn voor welke doelgroepen én dat die sportmogelijkheden  
 laagdrempelig toegankelijk zijn, zowel qua geld als locatie
• Vrij sporten en bewegen naar behoefte voor iedereen
• Meer aandacht voor gezond bewegen / sporten! Breed draagvlak & samenwerking
• Een eigen sportschool met personal training en bootcamp. Daarnaast zoveel mogelijk mensen laten  
 sporten/hun leefstijl laten veranderen door voeding/bewegen/sporten en ontspanning
• Voor eenzame kwetsbare ouderen een beweeg groep starten om het vak risico te verminderen. En jongeren  
 met obesitas weer met plezier te laten bewegen zodat ze uiteindelijk bij een sportclub kunnen aansluiten
• Goede faciliteiten voor atletiek-minded Heeze-Leende voor volwassenen en kinderen
• Toegankelijkheid/ bereikbaar voor iedereen en fysiek mogelijk voor iedereen
• Dat sport en beweging belangrijker gevonden gaat worden per individu maar ook in de maatschappij. Sport  
 en beweging moet gezien worden als iets noodzakelijks om de algehele volksgezondheid te verbeteren.
• Zo lang mogelijk sporten, voor zover de lichamelijke conditie dit toestaat. Sporten en bewegen m.n. gericht  
 op ouderen.
• Promoten Handboogsport
• Dat ieder kind passend sportaanbod kan vinden
• Goed beleid gericht op iedereen die wil bewegen
• Openbare faciliteiten waarmee je jong en oud stimuleert tot bewegen.
• Zo lang mogelijk kunnen bewegen en sporten, zo dicht mogelijk bij mijn woonomgeving
• Sterke vitale verenigingen
• Het is belangrijk dat iedereen gestimuleerd wordt om te sporten en dus moet het aanbod om te sporten  
 laagdrempelig zijn.
• Dat het voor iedereen toegankelijk is
• Iedereen kan en mag meebewegen
• Dat mensen, vooral ook ouderen die een lichaam hebben wat eigenlijk niet meer kan sporten, toch in  
 beweging blijven en zo hun lichaam zo soepel mogelijk houden, met name ook om zo soepel mogelijk te  
 vallen en daardoor ernstige blessures en ziekenhuis opnames te voorkomen.
• Een beweeg- en sportaanbod afgestemd op doelgroepen in de gemeente gebruikmakend van bestaande  
 structuren en organisaties, georganiseerd over de grenzen van de eigen domeinen en organisaties heen.  
 Waarbij er aandacht is voor de verschillende waardes van bewegen en sport: de gezondheidswaarde, de  
 sociale waarde en de economische waarde en we gezamenlijk de eigen belangend ondergeschikt kunnen  
 maken aan de belangen van de bewoners van Heeze-Leende.
• Dat Badminton vereniging uit kan groeien naar een 50-100 tal leden
• Dat iedereen sporten leuk vindt
• Een groot Wielerfestival in ons mooie Heeze.
• Goede integratie van lokale sport (verenigingen)-wijk-bewoners met multifunctionele sportaccommodaties.
• Meer jonge kinderen en 50 plussers verantwoord laten bewegen.
• Goede verhouding van de verschillende sportverenigingen ten opzichte van elkaar
• Dat we binnen Heeze-Leende zoveel mogelijk sportfaciliteiten kunnen bieden en voor iedereen
• Een wielren- / skeeler parcours in de mooie omgeving van Heeze en een natuurijsbaan.
• Sport toegankelijk voor iedereen
• Een gemeente waar iedereen kan en wil bewegen; in de buurt, met plezier en ondanks beperkingen of d 
 drempels
• Een breed sportaanbod met een lage instapdrempel
• Betere zaalvoorziening in de gemeente zodat de cohesie binnen en tussen zaalsportverenigingen beter  
 wordt
• Goede en veilige accommodaties
• Tai chi en Qigong voor gezonde en zieke mensen, oude en jonge mensen, mannen en vrouwen.
• Dat er voor iedere inwoner, ongeacht leeftijd, fysieke gesteldheid en financiële middelen, mogelijkheden  
 zijn om op sportieve wijze met elkaar actief te zijn en dat er voldoende vrijwilligers blijven om dit mogelijk te  
 maken.
• Iedereen sport: een laagdrempelig en gevarieerd sportaanbod gericht op verschillende 
• doelgroepen. Bestaande sport accommodaties beter gebruiken door nieuw te vormen  
 samenwerkingsverbanden. Overdag staat er veel leeg en dat is jammer.



Welke kansen en ontwikkelingen zijn er in Heeze, Leende, Sterksel en Strijp die kunnen 
aansluiten bij het Sportakkoord?

• Groot maatschappelijk draagvlak, sociale cohesie en rijk verenigingsleven binnen gemeente
• Focus op vitaliteit en gezondheid met als doel om de zorgkosten te verminderen
  o Gezond dorp
  o Sporten als middel. Meedoen in de samenleving. Het sociale aspect van sporten en bewegen. 
  o Voorlichting over fitter worden
  o Sporten om erbij te horen
  o Bedrijfsleven: medewerkers laten sporten voor gezondheid op de werkvloer
• Onder de aandacht brengen van alle mogelijkheden op gebied van sport en bewegen
  o Website Sportief Heeze-Leende beter bekendmaken en benutten
  o Meer naamsbekendheid voor verenigingen creëren
  o Duidelijk overzicht met welke sporten, op welk moment, op welke locatie beoefend kunnen  
   worden, met name voor ouderen. Liefst op papier. 
  o Sjors Sportief in andere gemeenten
  o Promotiefilmpje voor zichtbaarheid op een gezamenlijke site
  o Introduceren van proeflessen (strippenkaart-principe). Deze proeflessen kunnen verzorgd  
   worden door diverse sportaanbieders. 
• Van jongs af aan bekend met sporten en bewegen
  o Het naschools sporten aanbieden in verschillende thema’s (i.s.m. sportaanbieders, om al op  
   jonge leeftijd verschillende sporten te leren kennen)
  o Sportieve invulling op de BSO 
• Moeite vinden van vrijwilligers en trainingen
  o Werven / vragen van enthousiaste vrijwilligers voor sportverenigingen
  o Scholing voor vrijwilligers / trainers
• Samenwerking tussen verenigingen
  o Elkaar als verenigingen helpen. Het eigen belang als vereniging aan de kant zetten en juist  
   elkaar sterker maken. Bijvoorbeeld dat je als lid van een vereniging de mogelijkheid hebt om  
   in de zomerstop tijdelijk een andere sport te doen, voor een betaalbare prijs.
  o Kinderen doorverwijzen naar een andere sport die beter past bij de persoon
  o Cursus voor kinderen met gedragsproblemen (PDD, NOS, ADAD). Organiseren van een thema  
   avond waar één of meerdere gedragsproblemen aan bod komen + advieslijn voor 
   verenigingen creëren.
• Aanbod dat past bij de hedendaagse behoeften:
  o Kortdurende initiatieven; bijvoorbeeld seizoens-abonnementen tennissen
  o Sportcombinaties 
  o Sport/bewegen aanbieden tijdens pauze of kort na werk
• Ouderen verdienen meer aandacht: 
  o Er is nu geen mogelijkheid tot financiële tegemoetkoming voor ouderen om te kunnen  
   sporten en bewegen binnen de gemeente Heeze, Leende en Sterksel
  o Gezondheidstesten voor ouderen
• Weinig aandacht voor bepaalde doelgroepen
  o Veel mensen hebben een hond, goede stimulans om te gaan wandelen 
  o Weinig vuilnisbakken voor duursporters in het bos aanwezig
  o Statushouders 
  o Belonen van aan de gang krijgen langdurige werklozen (bv. door middel van subsidie)
• Sporten toegankelijk voor iedereen, openbare ruimte zo inrichten dat het stimuleer tot bewegen: 
  o Voldoende verlichting, zodat het uitnodigt om ook in ’s avonds als het donker is te gaan  
   wandelen / trimmen.
  o Fiets carrousel in Leenderbos.
  o Meer fiets en wandelroutes, met name voor langere afstanden. Goede kwaliteit en veilig 
  o Buitenfitness kwiek route
  o Vroegere trimbaan in Leende
• Inventariseren waarom mensen niet sporten en bewegen (bv. hekel aan sporten, financieel het  
 niet kunnen betalen, geen tijd, geen interesse)



Wat willen we bereiken met het Lokaal Sportakkoord?

• Iedereen beweegt /sport, van 0 keer sporten naar 1 keer sporten. Hiervoor nodig: 
  o Laagdrempeligheid, makkelijk toegankelijk
  o Bedrijfsleven zou bewegen moeten stimuleren en vooral ook faciliteren (tijdens pauzes)
  o Stimuleren en inspireren om te bewegen / sporten voor personen die op dit moment nog niet  
   sporten.
  o Openbare orde inrichten, zodat het sporten en bewegen stimuleert (denk aan bankjes, goede  
   wandelroutes, veilige paden, vuilnisbakken etc.)
  o Sporten laagdrempelig maken. Sporten naar de mensen brengen in plaats van de mensen  
   naar de sporten. 
  o Divers sportaanbod voor verschillende doelgroepen
  o Meer mogelijkheden die stimuleren te bewegen in de openbare ruimte.  
  o Voor ouderen en volwassenen; Sociale verbinding benadrukken, Bemiddeling samen  
   wandelen of andere activiteiten, Beweegmaatjes (vraag/aanbod)
• Bevorderen van samenwerking tussen Heeze-Leende-Sterksel
• Betrekken van middelbare scholen in de regio voor lokaal aanbod
• Vitale verenigingen: 
  o Meer vrijwilligers voor verenigingen. Dus oproep aan ouders
  o Delen van faciliteiten (intentie tot samenwerking)
• Heeze moet gezonder worden. Sporten /bewegen wordt leuker als je fitter bent. Versterkt elkaar.
• Aanbod inzichtelijk en bekend maken
  o Duidelijk overzicht van aanbod zodat je weet waar je moet zijn als je een sport wilt  
   beoefenen.
  o Continuïteit, dat mensen aan het sporten blijven / weet elkaar te vinden bij doorverwijzing
  o Meer bekendheid geven aan beweegaanbieders binnen Heeze-Leende
• Samenwerking tussen de dorpen onderling tussen domeinen
  o Verbintenis om mensen levenslang aan het sporten te houden. Zorgen dat ze niet stoppen  
   met sporten, maar helpen bij de overgang naar een andere sport.
  o Jeugd; laten kennismaken met diverse aanbieders. Samenwerking met de scholen is hierbij  
   belangrijk. Bijvoorbeeld, hockey in juni, voetbal in september. 



Hoe kunnen we dit bereiken?  

• Niet sporters bereiken (drempels verlagen en bekendheid mogelijkheden): 
  o Huisartsen / GGD doorsturen met beweegadvies naar verenigingen of andere  
   sportaanbieders (bewegen op recept)
  o Sportpas bij beperkte financiële mogelijkheden / middelen
  o Laagdrempelige bewegingsinitiatieven 
  o Sport  WMO indicatie
  o Sport gaat naar het bedrijfsleven toe, door faciliteren bijvoorbeeld wandelpad, trimbaan,  
   fietsronde etc. etc.
  o Voorlichting senioren belangen in samenwerking met bv. aanbieders KBO en GGD. 

• Verbinden: 
  o Sportraad intermedium (sporters – politiek)
  o Beweegpas + sportapp als verbinder
  o Sportstimuleringsprogramma (inspiratie) marketing
  o Als je ergens nieuw komt wonen in plaats van alleen korting bakker etc. ook sportaanbod  
   bekend maken (bijvoorbeeld middels flyers en vouchers)
  o Opzet maken verenigingen + scholen voor aanbod naar jeugd
  o “APK” health check  ook vanuit huisarts / fysio  daarna individueel oppakken. Niet met een  
   advies maar met een laagdrempelige stimulans / aanpak / contact / adviespersoon 

• Vernieuwing
  o Fitcampagne opzetten (als voorlichting, i.s.m. gemeente, huis-/sportartsen, diëtisten) 
  o Pilot Fitcoins voor groente en fruit i.s.m. supermarkten
  o Soort van probeerpas; stempelkaart voor proeflessen bij verschillende sportaanbieders.
  o Enthousiaste sporters gebruiken om te enthousiasmeren, bijv. Lokale talenten aan  
   storytelling laten doen 

• Verenigingen
  o Denken aan manieren om meer vrijwilligers te vinden om iets te regelen / organiseren.  
   Laagdrempeliger? Maar 1x per jaar? Hoe kunnen verenigingen elkaar hierbij helpen?
  o Sportevenement / open dag organiseren zodat je bij verschillende verenigingen een kijkje  
   kunt nemen en een indruk krijgt 

• Overzicht aanbod: 
  o Op verschillende manieren aanbod communiceren richting de doelgroep(en). Bijvoorbeeld  
   voor jongeren kun je iets op een website plaatsen, maar voor ouderen kun je beter face-to- 
   face, deur aan deur, of op papier iets communiceren. 
  o Duidelijk overzicht van het sportaanbod / naamsbekendheid genereren. 
  o Social media gebruiken om bekendheid te geven aan het sportaanbod. 
  o Algemene bekendheid door informatie te plaatsen op de website van de gemeente / Sportief  
   Heeze-Leende: PR via Heeze/Leende 24
  o Lokaal sport / Facebook 
 
• Overig
  o Voorlichting over blessure, preventie en verzorgen.
  o CMK (cultuur budget) opzet rondom sport / season passes
  o 2e hands sportartikelen markt (brengt mensen in verbinding en kans voor minder bedeelden)


