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1. AFTRAP

In navolging op het Nationaal 
Sportakkoord is in Oisterwijk een lokaal 
Sportakkoord ontwikkeld. Hierbij is 
aangesloten bij het projectplan voor de 
uitvoering combinatiefuncties ‘Natuurlijk 
Gezond Oisterwijk’. Met dit Lokale 
Sportakkoord willen we bereiken dat er 
voor iedereen een mogelijkheid is om te 
sporten binnen de gemeente Oisterwijk. 
Een leven lang, nu én in de toekomst. 
Dit alles in een veilige sportomgeving 
met een breed scala aan voorzieningen. 

‘Natuurlijk Gezond Oisterwijk’ is tot 
stand gekomen in samenwerking met 
lokale partners. Gezamenlijk zijn er een 
aantal belangrijke dromen en ambities 
genoemd. Ambities waar we met elkaar 
de schouders onder gaan zetten, dit is 
vertaald in een concreet Sportakkoord. 
Hiermee wordt sport, bewegen en 
welzijn nog beter op de kaart gezet. 
Er is nadrukkelijk een link gelegd 
met (positieve) gezondheid, daarom 
spreken we van een gezond Sport- en 
beweegakkoord. Sporten en bewegen 
heeft namelijk invloed op zaken als: 
sociale contacten, welzijn, persoonlijke 
ontwikkeling en bovenal is het leuk om 
te doen. 

De handtekeningen onder dit 
Sportakkoord zijn de eerste stappen 
om de ambities te bereiken. Wie zijn 
handtekening heeft gezet, zegt hiermee 
naar vermogen bij te dragen aan het 
verwezenlijken van de ambities. De één 
doet dat met de uitvoering van een 
activiteit, de ander door mee te denken 
in het proces. Alle bijdragen, groot en 
klein in de vorm van persoonlijke inzet, 
beschikbaar stellen van faciliteiten, 
advies, materialen en middelen is 
welkom. Wat we doen is niet allemaal 
nieuw, maar door de manier waarop 
we het uitvoeren geven we sport en 
bewegen een impuls in Oisterwijk.
Richting de afronding van dit 
Sportakkoord werd het coronavirus een 
feit. Hoe dit virus zich gaat ontwikkelen 
dat weten we nog niet. We weten echter 
wel dat er een hele tijd sprake zal zijn 
van een 1,5 meter samenleving die ook 
veel invloed heeft op de sportsector 
en sportbeoefening. Om deze reden 
hebben we in hoofdstuk 6 ‘Speelveld’ 
hier extra aandacht aan besteed. 
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Zes deelthema’s Nationaal 
Sportakkoord: 
1. Inclusief sporten en bewegen
Iedere Nederlander beleeft een leven 
lang plezier aan sporten en bewegen 
(ongeacht leeftijd, beperking of 
inkomen).
2. Duurzame sportinfrastructuur
Nederland beschikt over een 
functionele, goede en duurzame 
sportinfrastructuur (duurzaamheid, 
kwaliteit sportaccommodaties, bewegen 
in openbare ruimte).
3. Vitale sport- en 
beweegaanbieders
Alle aanbieders van sport en bewegen 
zijn toekomstbestendig (financiële 
en organisatorische basis op orde, 
aansluiten bij behoefte sporters, 
maatschappelijk ondernemen 
stimuleren).
4. Positieve sportcultuur
Overal met plezier, veilig, eerlijk en 
zorgeloos sporten (bestuurders, 
coaches, ouders en verzorgers 
bevorderen positieve sportcultuur & 
welzijn boven winnen).
5. Van jongs af aan vaardig in 
bewegen
Meer kinderen voldoen aan de 
beweegrichtlijn en motorische 
vaardigheden nemen toe (kinderen 
meer (buiten) spelen). 
6. Topsport inspireert 
Nederlandse topsportprestaties en 
topevenementen vormen een cruciale 
inspiratie voor de verenigende waarde 
van sport. 
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2. WEDSTRIJDANALYSE

Oisterwijk is een veelzijdige gemeente 
met ongeveer 26.000 inwoners. Het 
gemeentekantoor staat midden in het 
gezellige historische centrum, dat bruist 
van activiteiten. Daarbuiten liggen de 
bossen en vennen, die heerlijke verstilde 
plekken bieden om tot rust te komen. 

De gemeente kent vele verenigingen en 
sportparken. De populairste sporten in 
Oisterwijk zijn voetballen, tennis, fitness 
en hockey. Over het algemeen heeft de 
gemeente goede sportfaciliteiten. 

Recent is Sportpark Den Donk volledig 
gerenoveerd en is daar ook het nieuwe 
zwembad gesitueerd. Met zo’n 80 sport- 
en beweegaanbieders is er een rijk 
verenigingsleven en een zeer gevarieerd 
aanbod. 

Per 1 januari 2020 wordt de kern Haaren 
samengevoegd met de gemeente 
Oisterwijk. Het proces om te komen tot 
een Sportakkoord is in de basis gericht 
op partners in de gemeente Oisterwijk. 
Echter biedt het akkoord alle kansen voor 

sportverenigingen en andere organisaties 
uit de kern Haaren om zich hierbij aan te 
sluiten en gezamenlijk invulling te geven 
aan de ambities. 

In vergelijking met het landelijk 
gemiddelde is de sportdeelname in 
Oisterwijk bovengemiddeld (53% t.o.v. 
51%), volgens de beweegrichtlijnen 
gepubliceerd door de Gezondheidsraad. 
Helaas is het nog niet voor iedereen 
gewoon om te sporten en dat een leven 
lang te blijven doen. Denk hierbij aan 
ouderen, mensen in armoedesituaties en 
mensen met een migratieachtergrond. 
Kinderen uit een gezin met een laag 
inkomen sporten minder dan kinderen 
met rijkere ouders. De sport- en 
beweegaanbieders willen investeren in 
maatschappelijke activiteiten om sporten 
en bewegen te stimuleren. Ondanks de 
mogelijkheden die worden aangeboden 
aan kwetsbare doelgroepen, is het 
vermogen tot zelforganisatie beperkt 
en is het van belang dat het werk van 
combinatiefuncties wordt voortgezet. 
 
Net als op landelijk niveau zien we ook in 
de gemeente Oisterwijk veranderingen 
en uitdagingen welke van invloed zijn op 
het verenigingsleven. De (sport)wereld 
verandert. Denk aan demografische 
ontwikkelingen (vergrijzing en 
ontgroening), individualisering en de 
terugloop van vrijwilligers. Naarmate 
inwoners ouder worden neemt het aantal 
lidmaatschappen van verenigingen af. 
Tevens blijkt uit cijfers van het NOC*NSF 
dat de meeste populaire sporten van dit 
moment, individueel en flexibel beoefend 
worden. 

In totaal zijn er 

2 sporthallen

5 gymzalen

4 sportparken
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Ontwikkeling bevolking
Over ongeveer 20 jaar (2040) is het aantal 
inwoners in de gemeente Oisterwijk 
volgens de bevolkingsprognose met 3,5% 
gestegen. 

De stijging is een gevolg van een 
veranderde samenstelling van de 
bevolking. De verwachting is dat het 
aantal kinderen en jongeren (0 tot 20 
jaar) in 2040 met 13% is gestegen. De 
leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar laat een 
afname zien van 7.5%. Aan de andere kant 
is er nogmaals een stijging zichtbaar bij 
de 65-plussers, namelijk 21%. De stijging 
zit met name in de groei van het aantal 
75-plussers in de gemeente Oisterwijk. 
De vergrijzende bevolkingssamenstelling 
zorgt voor uitdagingen, maar het biedt 
ook kansen. De ouderen zijn krachtig en 
vitaal en zetten zich vrijwillig in voor de 
gemeenschap. 

- Bron: Volksgezondheid en Zorg | 
Bevolking | Leeftijdsopbouw | 2020

VOLWASSENEN

JEUGD

53%

31%

55%

57%

32%

6%

voldoet aan de 
beweegrichtlijnen 
(landelijk: 51,7%)

van de jongeren (12-18 
jaar) voldoet aan 

Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen

(landelijk 28%) 

van de inwoners 
sport wekelijks 

(landelijk: 51,3%)

57% van de kinderen/
jongeren (10-25) jaar 

is lid van een
 sportvereniging 
(landelijk 45%)

is lid van een 
sportvereniging 
(landelijk: 25%)

van de jongeren 
(12-18) jaar heeft 

overgewicht of 
obesitas 

(landelijk 11%)

- Bron: Volksgezondheid en Zorg | Beweegrichtlijnen | 2016

- Bron: GGD Brabantscan | Jeugd | Voeding en bewegen

Voor meer cijfers rondom de waarde van sport en bewegen in Oisterwijk ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde, wordt verwezen naar de wedstrijdbeker in de bijlage. 



3. TACTIEK

We willen van de gemeente Oisterwijk 
een aantrekkelijke gemeenschap 
maken om te wonen, werken, leven 
en recreëren. Inwoners moeten trots 
zijn om hier te wonen. Er heerst een 
wij-gevoel, we streven naar nog meer 
verbondenheid!

Iedereen doet mee, de gehele 
gemeenschap, van jong tot oud. 
Inwoners uit Oisterwijk zijn zelfredzaam 
en nemen eigen verantwoordelijkheid. 
Daar waar nodig doen we het samen en 
helpen we elkaar, in het bijzonder de 
kwetsbare individuen. 

Sport en bewegen wordt als middel 
ingezet. Dit draagt bij aan een 
ontmoeting, ontwikkeling, leefbaarheid, 
integratie en plezier. We willen graag 
dat alle inwoners een gezond leven 
leiden. We stimuleren dat alle inwoners 
voldoende bewegen en een gezonde en 
vitale leefstijl hebben. Dit komt mede 
door de stimulans van de natuurlijke 
omgeving in Oisterwijk. We willen 
inwoners, van jong tot oud, helpen bij 
het vinden van een passende sport 
en gezonde leefstijl met behulp van 

gezonde voeding. Ook willen we dat 
inwoners elkaar daar bij helpen, door 
meer samen te bewegen of initiatieven 
te bedenken én uit te voeren. 

Samen houden we elkaar fit en actief. 
De jeugd krijgt veel mogelijkheden 
zichzelf op een natuurlijke manier 
sportief én actief te ontwikkelen. We 
willen daarnaast dat jeugd meer bekend 
raakt met het culturele aanbod om 
hun creativiteit te bevorderen. Ook 
kwetsbare inwoners, zoals ouderen en 
mensen met een beperking, helpen we 
samen om meer in beweging te komen. 
Daarbij zijn verenigingen natuurlijk 
een onmisbare partner. Zij staan 
midden in de maatschappij en nemen 
hun verantwoordelijkheid voor het 
stimuleren van meer beweging. 

Krachten worden gebundeld en 
initiatieven samengevoegd. Initiatieven 
zijn vernieuwend, komen van inwoners 
zelf en zijn voor iedereen bekend en 
bereikbaar. We zetten in op verbinding 
en samenwerking. Onze successen 
vieren en samen beleven. We helpen 
elkaar, samen komen we verder! 
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4. WEDSTRIJDVERLOOP EN SCORES 

Met dit Sportakkoord zetten we sport 
en bewegen binnen de gemeente 
nóg beter op de kaart. Nu en in de 
toekomst. We gaan doorzetten en 
borgen wat al in gang is gezet en zorgen 
dat iedereen de mogelijkheid heeft te 
sporten op de manier die bij hem of 
haar past. We zijn trots en ambitieus en 
dit dragen we uit naar de gemeenschap, 
onder de naam: ‘Natuurlijk Gezond 
Oisterwijk’.  

We activeren inwoners in Oisterwijk 
door sporten en bewegen te stimuleren. 
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 de gemeente Oisterwijk 
en zorgen dat iedereen, van jong tot 
oud, mee kan doen. Dit kan door 
gezamenlijk activiteiten en sportcafés 
te organiseren. We willen drempels 
wegnemen. Sport en bewegen 
toegankelijk, betaalbaar en beschikbaar 
maken en zoeken naar mogelijkheden 
om nieuwe initiatieven te realiseren.

Samen met alle betrokken partijen 
op het gebied van sport en bewegen 
binnen de gemeente zijn er een 
aantal belangrijke ambities benoemd. 

Ambities waar we samen de schouders 
onder gaan zetten. Deze ambities zijn 
uitgewerkt in de volgende thema’s:

1. Natuurlijk gezond meedoen
2. Natuurlijk gezond opgroeien
3. Natuurlijk gezond verenigen

Bij deze thema’s zijn concrete acties 
geformuleerd om mee aan de slag te 
gaan en zijn er afspraken gemaakt over 
wie voor welke acties verantwoordelijk 
is. In het speelveld staat omschreven 
hoe we de uitvoering van deze acties 
gaan realiseren, kijkend naar de 
organisatie, communicatie en financiën. 
Zo zorgen we er samen voor dat 
‘Natuurlijk Gezond Oisterwijk’ een 
succes wordt. 
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4.1 NATUURLIJK GEZOND MEEDOEN
Sporten en bewegen brengt mensen 
samen en laat iedereen meedoen. Het 
draagt bij aan vitale inwoners én heeft 
een positief effect op de leefbaarheid in de 
dorpen. Er moet extra aandacht zijn voor 
doelgroepen die niet vanzelfsprekend mee 
(kunnen) doen, zoals: senioren, mensen 
met een beperking en/of afstand tot de 
arbeidsmarkt en gezinnen in armoede. We 
kunnen er samen voor zorgen dat mensen 
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen met sport- en beweegvoorzieningen 
dichtbij huis. Daarnaast is het belangrijk 
dat iedereen mee kan doen ongeacht 
huidskleur of gender.

Wat willen we bereiken?
• Opbouwen en onderhouden van   
 netwerk rondom sport, zorg en welzijn;
• Stimuleren van ontmoeting, participatie  
 en zelfredzaamheid;
• Het sport- en beweegaanbod in   
 Oisterwijk is voor inactieve inwoners  
 en partners zichtbaar, vindbaar en  
 bereikbaar; 
• Kennismaken met sport voor alle  
 doelgroepen (ouderen, mensen met  
 een beperking, etc.);
• Actieve en gezonde inwoners met extra 
 aandacht voor de leeftijdsgroep 20 tot  
 65 jaar.

Hoe gaan we dit doen? 
• Focus op het binnenhalen van de  
 doelgroep; 55+ sportinitiatieven vanuit  
 Sportpark Stokeind opzetten voor  
 tennis, voetbal en softbalvormen;
• Organiseren en doorzetten van de  
 Nationale sportweek. Dit heeft al eerder  
 plaatsgevonden, waarbij verenigingen  
 een open les of clinic aanboden voor  
 diverse doelgroepen;
• Stimuleren, adviseren en   
 ondersteunen van lokale initiatieven  
 en evenementen m.b.t. uitbreiding van  
 sport en beweegaanbod voor senioren 
 (fitheidstesten / vitaliteitsdagen 
 / nationale sportweek 50+). De 
 Beweegcoach Zorg kan hierin een 
 belangrijke aanjagende rol vervullen 
 en dit lokaal verder opzetten; 
• Aangepast Sporten: bekendheid   
 vergroten. Trainingen voor kinderen  
 met een beperking, aangeboden door  
 gekwalificeerde trainers. MHC Hoco en  
 Trinitas bieden dit aan;
• Verbeteren van de samenwerking  
 en afstemming tussen zorg- en   
 welzijnsprofessionals en verschillende  
 sport- en beweegaanbieders;
• Toegankelijkheid van sport voor mensen  
 met een beperking wordt gestimuleerd  
 door Steunpunt Aangepast Sporten;

• Ontwikkelen van een app/  
 pagina, gekoppeld aan de website
 Natuurlijk Gezond Oisterwijk voor  
 een overzicht van alle sportaanbieders. 
 De gemeente kan dit samen met de 
 combinatiefuncties oppakken. Mogelijk 
 kan lokaal nog iemand worden 
 gevonden die de inhoud van de website 
 actueel houdt;
• ‘Sportmarkt’: clinics voor mensen met
 een beperking en 55-plussers
 Oppakken vanuit een vereniging,
 ondersteund door Steunpunt
 Aangepast Sporten. Andere   
 verenigingen kunnen hierbij aansluiten; 
• Initiëren, organiseren en begeleiden  
 van sport- en beweegactiviteiten (zoals  
 Kwiek routes, functioneel trainen, In  
 Balans, etc.) en zorgen voor overdracht.  
 De Beweegcoach Zorg kan hierin een  
 belangrijke aanjagende rol vervullen en  
 dit lokaal verder opzetten;
• Samen met werkgevers en het   
 bedrijfsleven in de gemeente kijken  
 hoe sport en bewegen gefaciliteerd kan
 worden voor werknemers. Dit is
 belangrijk in het kader van   
 arbeidsvitaliteit maar ook   
 omdat deze doelgroep een belangrijke  
 rol vervult in het vrijwilligerswerk bij  
 sportverenigingen. 

Lange
termijn

Korte
termijn

Lokale 
initiatieven en 
evenementen

Nationale sport-
week doorzetten

Samenwerking 
tussen zorg 

en sport 

Aangepast 
Sporten

Toegankelijkheid 
sport voor mensen 

met beperking 

Sport en bewegen 
voor werknemers

Ontwikkelen van 
app/pagina

Sport- en 
beweegactiviteiten

‘Sportmarkt’; 
clinics mensen 

met beperking en 
55-plussers
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4.2 NATUURLIJK GEZOND OPGROEIEN
De basis voor een gezond en actief leven 
moet gelegd worden bij de kinderen. Jong 
geleerd is immers oud gedaan. Samen met 
lokale partners investeren in een gezonde 
omgeving van het kind waar de gezonde 
keuze vanzelfsprekend is; op school maar 
ook daarbuiten bij de sportvereniging 
of in de groene omgeving. We willen 
een kansrijke start voor elk kind. Om de 
motoriek van kinderen te verbeteren en 
overgewicht tegen te gaan. Dat vermindert 
gezondheidsachterstanden van kinderen en 
stimuleert hen meer te bewegen en buiten 
te spelen.

Wat willen we bereiken?
• Kwalitatief goed bewegingsonderwijs op  
 scholen en daarmee de ontwikkeling
 van motorische vaardigheden
 verbeteren; 
• Aandacht voor bewegen ook al bij
 de jongste doelgroep (0-4 jaar) en
 deskundigheidsbevordering van de
 pedagogische medewerkers;
• Ouders betrekken bij sport in brede zin;  
• Sport- en beweegaanbod en financiële
 mogelijkheden zijn voor kinderen,  
 ouders en partners inzichtelijk,   
 bereikbaar en toegankelijk;
• Organiseren van sportdagen op   

 scholen door en voor jongeren (i.c.m.  
 verenigingen); 
• Verbindingen leggen met sport- en  
 beweegaanbieders (en anders partners  
 in de wijk). 

Hoe gaan we dit doen? 
• Onder de aandacht brengen van   
 bestaande financiële regelingen (o.a.  
 Stichting Leergeld) bij ouders van  
 kinderen en verenigingen. Dit kan vanuit 
 centrale communicatie door de   
 gemeente;
• Organiseren Sport4Kids    
 (schoolsportdag) voor alle basisscholen  
 in de gemeente Oisterwijk. Verbinding  
 leggen tussen combinatiefuncties,  
 basisscholen en 2College om zo   
 verder te kijken waar het sportaanbod  
 na schooltijd kan worden uitgebreid;
• Wensen en behoeften van VO-
 leeftijdsgroep in kaart brengen in  
 samenwerking met 2College Durendael;
• Beter benutten van schoolpleinen en  
 speelplaatsen in de wijken en buurten.  
 De combinatiefuncties kunnen hierin  
 ondersteunen; 
• Kinderen sociaal met elkaar om leren  
 gaan, focus op samenwerken tijdens  
 gym en sporten en het ontwikkelen  
 van social skills. De basis hiervoor ligt bij

 kinderopvang en het onderwijs.
 De huidige beweegcoach kan hierin  
 ondersteunen; 
• Naschools sportaanbod bij sportpark  
 of vereniging, hiervoor leegstaande  
 velden gebruiken. Kinderen kunnen dan  
 verschillende sporten afwisselen. Dit
 kan in samenwerking met BSO,   
 eventueel bij hun op locatie;
• Versterken van de kwaliteit van het
 bewegingsonderwijs middels coaching
 en begeleiding van leraren in het
 onderwijs (gymondersteuning).
 Dit wordt ingevuld door de   
 combinatiefuncties; 
• Beweegaanbod in samenwerking met  
 kinderopvang waarbij ook wordt
 gewerkt aan deskundigheidsbevordering
 van de pedagogisch medewerkers.
 Hiervoor is in het verleden een   
 pilot uitgevoerd in samenwerking met  
 Humankind. Afhankelijk van een aantal  
 ontwikkelingen kan die pilot (deels)  
 worden hervat;
• Ouder-kind sport. Ouders/verzorgers  
 benutten als doelgroep bij bijvoorbeeld  
 het naschools programma. Ouders en
 kinderen samen in activiteiten   
 betrekken.

Lange
termijn

Korte
termijn

Organiseren 
Sport4Kids 

(schoolsportdag)

Aandacht financiële 
regelingen

Beter benutten 
schoolpleinen en 

speelplaatsen

Wensen en 
behoeften
 VO-leeftijd

‘Social skills’ bij 
kinderen tijdens 

sport en spel
Ouder-kind sport

Naschools 
sportaanbod bij 

vereniging

Beweegaanbod + 
deskundigheids- 

bevordering 
kinderopvang

Kwaliteit bewe-
gingsonderwijs 

versterken 
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4.3 NATUURLIJK GEZOND VERENIGEN
Sport en bewegen laat mensen plezier 
beleven. Dat kan in de buitenomgeving, 
maar ook bij de vele sportaanbieders. 
Maar verenigingen staan onder 
druk. Mensen verenigen zich minder 
vanzelfsprekend. Verenigingen kennen veel 
uitdagingen, die ook kansen bieden. Om 
beter in te spelen op de behoeften van de 
inwoners moeten sportverenigingen elkaar 
versterken en meer samenwerken. Samen 
verbinden we door sport en bewegen voor 
iedereen mogelijk te maken. Daarbij willen 
we vooral ook een veilige sportomgeving 
bieden voor iedere sporter.

Wat willen we bereiken?
• Sport- en beweegaanbieders werken
 onderling en met andere
 partners samen (samenkomen met
 gelijkgestemden, bestuur verenigingen);
• Sportaccommodaties moeten
 multifunctioneel worden gebruikt,
 samen sponsoren zoeken en samen
 clinics organiseren;
• Aangepaste sportvormen en platform  
 maken om doelgroepen uit te breiden  
 (mensen met een beperking, ouderen);
• Het aanbod inzichtelijk maken voor  
 iedereen. 

Hoe gaan we dit doen? 
• Inzichtelijk voor iedereen binnen de 
 gemeente wat er mogelijk is en welke 
 evenementen er zijn, middels een 
 platform/website; 
• Belangrijk om sportaanbieders te  
 stimuleren om informatie up-to-date te  
 houden;
• Transparantie en communicatie 
 vanuit de gemeente over het beleid 
 met name op het gebied van vastgoed 
 en ruimte. Denk aan erfpacht, huren 
 van velden, accommodatie, eigen 
 terrein, kleedkamers, etc.;
• Laagdrempelige activiteiten organiseren 
 voor (niet) leden om nieuwe aanwas te 
 vergaren, onder de aandacht brengen
 via de website Natuurlijk Gezond   
 Oisterwijk;
• Gebruik maken van (gezamenlijke) 
 plannen binnen verenigingen: 
 elektriciteit en onderhoud.  De Adviseur 
 Lokale Sport kan hier bijvoorbeeld 
 een adviserende en verbindende rol in 
 vervullen;
• Jaarlijkse bijeenkomst van bestuur bij 
 wisselende vereniging. Doel: 
 gezelligheid, ervaring uitwisselen 
 en kennismaken. Het initiatief ligt 
 bij de sportverenigingen en andere 
 sportaanbieders; 

• Zelfbeheer binnen verenigingen 
 stimuleren. Sportclubs i.c.m. 
 maatschappelijke ondernemers en 
 zorg- en welzijnsorganisaties zorgen dat 
 velden en hallen bezet zijn. Initiatief ligt 
 bij de sportverenigingen, maar zij 
 kunnen ondersteund worden;
• Meer sporten binnen één vereniging 
 samenbrengen. Bijvoorbeeld het 
 opzetten van een racketsportvereniging 
 in plaats van een individuele 
 tennisvereniging en 
 badmintonvereniging;
• Centrale flexibele lidmaatschappen/
 abonnementen voor jongeren (bijv. 
 alleen trainingslid of strippenkaarten). 
 Dit initiatief ligt primair bij de 
 sportaanbieders die dit in deze vorm 
 willen aanbieden. 
• Veilige sportomgeving bieden voor  
 iedere sporter bijvoorbeeld door de  
 inzet van een vertrouwenspersoon.
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5. OPSTELLING 

De ondertekening van ‘Natuurlijk Gezond 
Oisterwijk’ is het begin. Het akkoord geeft 
een extra impuls aan sport en bewegen 
in Oisterwijk. Met de betrokken partners 
gaan we per thema en actiepunt aan de 
slag om vervolg te geven aan de gemaakte 
afspraken. Samen staan we sterk! 

De opstelling bestaat uit:

Supporters 
De supporters zijn aanhanger en ‘eigenaar’ 
van het Sportakkoord. Supporters zijn 
onder andere de scholen, kinderopvang, 
huisartsen, fysiotherapeuten, 
sportverenigingen, zorgorganisaties, 
gemeente, ondernemers en nog vele 
andere partijen. Het Sportakkoord is van 
de ondertekenaars (de gemeenschap) 
en niet van de gemeente. De gemeente 
Oisterwijk is als ondertekenaar één van de 
partijen die bijdraagt aan het succes en 
zo veel mogelijk initiatieven van partijen 
stimuleert en ondersteunt.

Met de ondertekening van het 
Sportakkoord ontvangen de supporters 
een tweejarige seizoenkaart. De 
seizoenkaart staat symbool voor actieve 
deelname aan sportcafés, workshops 
etc. Alle supporters worden actief 
geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. 
Samen gaan we de komende jaren aan 
de slag, sturen we bij en vieren we de 
successen die we hebben behaald. 
Jaarlijks worden door de beweegcoach 
supportersavonden georganiseerd net 
zoals bij de ontwikkeling van dit akkoord. 
Op die manier komen alle betrokkenen 
periodiek bij elkaar en kan verder 

worden gebouwd aan ‘Natuurlijk Gezond 
Oisterwijk’. Hierbij blikken we gezamenlijk 
terug en kijken we vooruit. Om de diverse 
projecten tot een succes te maken worden 
supporters gevraagd en uitgedaagd om 
een bijdrage te leveren. Samen komen we 
verder!

Staf
Er worden diverse functies ingezet voor de 
uitvoering. Zo is 1,5 fte combinatiefuncties 
gericht op jeugd en 0,6 fte voor de 
Beweegcoach Zorg. Daarnaast sluit de 
gemeente aan bij de regio op het gebied 
van Aangepast Sporten en is er eerder een 
pilot geweest voor ondersteuning door de 
combinatiefuncties in de kinderopvang. 
De overige formatie uit de Brede Regeling 
Combinatiefuncties wordt ingezet op het 
gebied van Brede School coördinatie en 
cultuur. 

Er is vanuit de regeling ruimte beschikbaar 
om de huidige formatie rondom sport 
te verbreden. Daarbij zal eerst worden 
ingezet op een herijking van de huidige 
situatie en daarnaast worden de 
mogelijkheden bekeken voor formatieve 
uitbreiding mits dit past binnen de 
financiële kaders. Bovendien worden 
de regionale mogelijkheden in deze ook 
benut. 

Spelers
Alles draait uiteindelijk om de spelers 
oftewel de inwoners van Oisterwijk. De 
programma’s en projecten die worden 
uitgevoerd richten zich op het in 
beweging brengen en houden van jong 
tot oud. Daarmee zorgen we ervoor dat 

jong en oud lekker in zijn/haar vel zit! 
Tevens richten wij ons in samenwerking 
met het Steunpunt Aangepast 
Sporten op kwetsbare doelgroepen. 
Hierdoor wordt er bijgedragen aan het 
verkleinen van economische en sociale 
gezondheidsverschillen. Heel Oisterwijk in 
beweging, dat is waar wij voor staan! 

Pers
We geloven in de toegevoegde waarde 
van communicatie en daar gaan we 
extra op inzetten. We benutten de lokale 
communicatiekanalen om de vele goede 
verhalen te delen, om succes samen te 
vieren en om zoveel mogelijk spelers in 
Oisterwijk te bereiken en te betrekken. 

Sponsors
In de huidige inzet wordt nu al 
cofinanciering ingezet door een aantal 
basisscholen en de kinderopvang. Zij 
financieren gedeeltelijk de beweeglessen 
van de vakleerkracht op scholen, dit 
kunnen we zien als sponsors. Met de 
verbreding van de inzet, kunnen mogelijk 
ook andere partners (sponsors) worden 
aangesproken om ook financieel te 
participeren. 

Regionale opstelling
Sport en bewegen houdt niet op bij de 
gemeentegrenzen. De gemeenten Goirle, 
Oisterwijk en Hilvarenbeek zien kansen 
om de krachten te bundelen. De kansen 
liggen op de volgende vlakken: 

1.   Toewerken naar een krachtige 
uitvoeringsorganisatie 
De uitvoering is binnen de gemeenten, 

maar ook regionaal, verdeeld. Zodra 
de formatie wordt gebundeld, kan ook 
expertise en ervaring worden gedeeld.         

2.    Bundelen van middelen
Met de realisatie van de Sportakkoorden, 
wordt er ook uitvoeringsbudget 
beschikbaar gesteld. Als deze 
uitvoeringsmiddelen worden gebundeld 
gaat het om €150.000,- uitvoeringsbudget. 

3.   Sterkere partij richting partners 
Het akkoord vraagt om een verdere 
verbinding met sectoren zoals onderwijs, 
opvang, welzijn en zorg. Het komt 
sterker over om als samenwerkende 
gemeenten het gesprek aan te gaan met 
een zorgverzekeraar in plaats van dit 
individueel te doen. 

4.   Efficiënt benutten van ambtelijke 
capaciteit
De drie gemeenten zijn nu allemaal 
afzonderlijk bezig met de inzet van 
ambtelijke capaciteit op het gebied van 
sport. Door de krachten te bundelen 
kunnen specifieke taken ook worden 
verdeeld. Zo kan de focus worden verlegd 
naar zaken als sportaccommodaties, 
subsidies en sportstimulering. 
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6.1 ORGANISATIE
We willen voorkomen dat de structuur 
en organisatie een doel op zich wordt 
in plaats van een middel. Er gebeuren al 
veel goede zaken op het gebied van sport 
en bewegen in Oisterwijk. Middels dit 
Sportakkoord willen we die zaken vooral 
verder met elkaar verbinden en daar 
waar behoeften en kansen liggen door 
ontwikkelen. We hebben wat betreft de 
organisatie de volgende opzet voor ogen. 

Kerngroep
We willen werken met een kerngroep die 
in algemene zin de visie en uitvoering 
van het lokale Sportakkoord monitort. De 
kerngroep bestaat uit tenminste iemand 
van het onderwijs, kinderopvang, drie 
sportaanbieders (binnen- en buitensport 
en ondernemend), de combinatiefuncties 
en de gemeente. De kerngroep komt 
minimaal 1x per jaar bij elkaar. Globale 
taken van de kerngroep zijn:  
• Monitoren van de voortgang van het  
 lokale Sportakkoord;
• Signaleren van kansen en   
 ontwikkelingen en vertalen naar doelen  
 en projecten;
• Integrale samenhang bewaken;
• Ambassadeur zijn van het thema
 en mogelijk andere partners en   
 belangstellenden informeren. 

Sportplatform
Sport en bewegen heeft een nadrukkelijke 
Sport- en beweegaanbieders hebben 
behoefte aan een sportplatform. Een 
platform in verschillende vormen:
1. Een digitaal platform waar het sport-  

 en beweegaanbod in Oisterwijk een plek
 krijgt. Zo biedt het platform één   
 overzicht voor alle inwoners. 
2.  Een netwerk/platform voor alle sport-  
 en beweegaanbieders waarbij ze elkaar  
 periodiek treffen. 

Betreffende de ontwikkeling van het 
digitale platform kan worden aangesloten 
bij de website Natuurlijk Gezond 
Oisterwijk. Om vervolgens het sport- en 
beweegaanbod in kaart te brengen 
kan een deel van het beschikbare 
uitvoeringsbudget ingezet worden. Het 
vraagt een eenmalige investering om dit 
goed op te zetten én de betrokkenheid 
van sportaanbieders om hun input te 
leveren. Voor het beheren van de site kan 
lokaal worden gekeken of er een vrijwilliger 
is die hiervoor passie en talenten heeft. De 
combinatiefuncties in Oisterwijk kunnen 
hierin ook ondersteunen. 

Voor het overleg met alle sport- en 
beweegaanbieders kunnen de 
combinatiefuncties in eerste instantie 
een aanjagende rol vervullen. Het is de 
ambitie dat verenigingen dit ook zelf gaan 
oppakken. Overleggen kunnen worden 
gekoppeld aan bepaalde thema’s, of 
worden gericht op homogene groepen 
zoals alle binnensportgebruikers of alle 
gebruikers van Sportpark Den Donk. Zo 
ontstaan er in Oisterwijk op regelmatige 
basis sportcafés.

6.2  FINANCIËN
Met het Sportakkoord zetten we 
bestaande acties voort en initiëren we 
nieuwe acties. 

Gemeentelijke bijdrage
De gemeente Oisterwijk investeert jaarlijks 
in sport en bewegen door onder andere 
de huidige combinatiefuncties mede te 
financieren. 

Er is vanuit de regeling ruimte beschikbaar 
om de huidige formatie rondom sport 
te verbreden. Het is de intentie om een 
deel daarvan voor sport in te zetten om 
daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven 
aan de ambities in dit Sportakkoord. 
Dit moet uiteraard passen binnen de 
financiële kaders. 

Middelen Sportakkoord
Het ministerie heeft €20.000 beschikbaar 
gesteld als uitvoeringsbudget voor het 
Sportakkoord Oisterwijk. Dit bedrag is 
beschikbaar voor 2020, 2021 en 2022. In 
totaal is er dus €60.000 uitvoeringsbudget 
beschikbaar. Een deel hiervan wordt 
ingezet om het digitale platform op te 
zetten.  

Daarnaast is door de Adviseur Lokale 
Sport een bedrag beschikbaar gesteld 
voor de inzet van ondersteunende 
vouchers. Dit vertegenwoordigt een 
waarde van €5.000 per jaar tot en met 
2022.

6. SPEELVELD
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Subsidies
Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk 
niveau zijn er allerlei mogelijkheden tot 
subsidie beschikbaar:
• Op landelijk niveau: BOSA; subsidie  
 voor stimulering bouw en onderhoud  
 van sportaccommodaties, met extra  
 aandacht voor duurzaamheid.
• Op provinciaal niveau: diverse
 subsidiemogelijkheden, bijv. op 
 het gebied van Open Clubs, 
 talentontwikkeling en vernieuwende  
 energieprojecten.
• Op gemeentelijk niveau: subsidie voor  
 incidentele (vernieuwende) activiteiten  
 en evenementen op het gebied van  
 sport en bewegen.

Cofinanciering van partners en inzet 
in natura 
Partners die zich verbinden aan het 
Sportakkoord kunnen ook een (financiële) 
bijdrage leveren. Zo betalen verschillende 
basisscholen nu al mee aan de inzet 
van de combinatiefuncties en is er een 
pilot geweest met Humankind. Als de 
formatie verruimd wordt, zijn er mogelijk 
nog andere partners welke mee willen 
financieren.  

Naast middelen stellen sport- en 
beweegaanbieders, maatschappelijke 
partners en de gemeente ook mensen 
en faciliteiten ter beschikking. De inzet in 
natura, vooral door vrijwilligers, heeft voor 
het mogelijk maken van de acties soms 
een groter effect dan het inzetten van 
financiële middelen.

Regionale financiering
Door regionaal de krachten te bundelen, 
kunnen we ook budget bundelen. We 
willen als (sub)regio vervolgens ook een 
beroep gaan doen op dekking van andere 
partners. Dit kunnen zorgverzekeraars 

zijn maar ook woningcorporaties, banken, 
Provincie, etc. Door gezamenlijk hierin 
op te trekken kan mogelijk meer budget 
worden gecreëerd dan wanneer iedere 
gemeente dit individueel doet. 

6.3 CORONA ONTWIKKELING
De hele samenleving dus ook de 
sportbranche moet zich inrichten op 
een 1,5 meter samenleving. Sport kan 
een cruciale bijdrage leveren aan het in 
standhouden van een gezonde, vitale 
samenleving. Het is ook een kans voor de 
sportbranche om krachten te bundelen. 
Krachten bundelen tussen de georgani-
seerde en ongeorganiseerde sport maar 
ook sport in relatie tot andere sectoren. 
Aanbod, organisatie, communicatie en 
accommodatie wordt allemaal beïnvloed 
door de ontwikkelingen rondom corona.

Aanbod
Van binnen- naar buitensport 
Op dit moment mogen 
binnensportaccommodaties hun deuren 
nog niet openen. Dit is natuurlijk 
erg jammer, maar biedt ook kansen. 
Zo zijn er voor veel binnensporten 
mogelijkheden om hun sport buiten aan te 
bieden en/of een samenwerking te zoeken 
met een andere buitensportvereniging. 
Een volleybalclub kan bijvoorbeeld denken 
aan het combineren van volleybal met 
voetbal en samen een aangepaste vorm 
te bedenken zoals beach/voetvolley. 
Inmiddels mogen ook inwoners van 18+ 
weer buiten sporten mits ze de 1,5 meter 
afstand respecteren. 

Naschools aanbod 
De scholen zijn inmiddels weer 
(gedeeltelijk) open. Ook het naschoolse 
sportaanbod zal toenemen. 
Sportverenigingen kunnen hier een 
belangrijke rol in spelen. Er is veel 

behoefte voor naschools sportaanbod en 
om aan deze behoefte te kunnen voldoen, 
zijn er voldoende sportaccommodaties 
nodig. Verenigingen kunnen hieraan 
bijdragen door hun accommodatie open 
te stellen voor naschools sportaanbod. 
Dit sportaanbod kan bijvoorbeeld 
aangeboden worden door studenten die 
nog thuis zitten door de coronacrisis en 
door de lokale sportcoaches. 

Digitaal beweegaanbod 
Elk sportend lid is natuurlijk het liefst 
met zijn of haar eigen sport bezig. Of dit 
nu hockey, korfbal of voetbal is. Trainen 
en wedstrijden spelen vinden we het 
allerfijnst. Echter zijn wedstrijden op dit 
moment nog verboden. Veel verenigingen 
blijven in contact met hun leden door 
middel van challenges. Er is digitaal ook 
veel beweegaanbod ontwikkeld waarvan 
gebruik kan worden gemaakt. Ook zijn er 
kansen op het gebied van E-sports en de 
organisatie van online FIFA toernooien. 

Accommodatie en openbare ruimte 
Er zal meer aandacht moeten 
zijn voor de inrichting van de 
sportaccommodaties en de openbare 
ruimte. Informatievoorzieningen over 
het hanteren van 1,5 meter afstand 
maar ook maatregelen rondom hygiëne. 
Er zijn ook organisaties die kansen 
zien. Zo zijn er vele verenigingen die 
buitensport aanbieden, ook voor niet-
leden. Ook stellen sportverenigingen 
hun accommodaties en clubhuizen 
beschikbaar voor basisscholen die door 
de verplichte spreiding van leerlingen met 
ruimtegebrek kampen. Daarnaast staan 
hockeyverenigingen massaal klaar om 
buitensport aan te bieden voor kinderen 
en jongeren, ook voor niet-leden. 

Financiën
Er zijn diverse financiële 
ondersteuningspakketten. 
• Steunmaatregel voor ondernemers, ook 
voor sportverenigingen: €4.000,- 
• Coronanoodfonds Sport NOC*NSF 
• Tijdelijke noodmaatregel overbrugging 
voor werkgelegenheid (NOW) 
• Financieel steunpakket KNVB 
Mogelijk volgt er nog meer financiële 
ondersteuning. Ook hier kan kennis en 
ervaring lokaal worden verbonden zodat 
niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden. 

Organisatie
Het vraagstuk heeft ook impact op 
sporttechnisch kader van verenigingen 
maar ook op personal trainers, 
buurtsportcoaches, etc. In de toekomst 
zal bij speciale situaties, zoals corona, 
vanuit verenigingsondersteuning een 
contactpersoon worden aangewezen 
voor ondersteuning en advies om 
het sporten te continueren. Ook hier 
kunnen organisaties van elkaar leren 
en kan kennis worden gebundeld. 
Sportverenigingen kunnen mogelijk hun 
algemene ledenvergaderingen (ALV) 
anders gaan organiseren. Nu is het in deze 
tijd niet mogelijk om fysiek bij elkaar te 
komen, maar met de huidige technologie 
is het toch mogelijk om een dergelijke 
vergadering digitaal te organiseren. Er is 
op dit moment zelfs een noodwet in de 
maak die het mogelijk maakt om online 
besluitvorming te nemen. Mogelijk dat het 
zelfs een kans biedt om ook andere leden 
nu juist meer te betrekken.
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7. PERSCONFERENTIE

Om heel Oisterwijk in beweging te 
brengen is communicatie van groot 
belang. We willen de bekendheid, 
bereikbaarheid en zichtbaarheid van 
Oisterwijk vergroten. 

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. 

Boodschap
‘Natuurlijk Gezond Oisterwijk’. 
In Oisterwijk moet iedereen lekker kunnen 
sporten en bewegen. Een leven lang, nu 
en in de toekomst. Dit alles in een veilige 
sportomgeving met een breed scala aan 
voorzieningen. 

Natuurlijk gezond meedoen: ‘We 
willen dat iedereen meedoet in Oisterwijk. 
Sport en bewegen wordt ingezet als 
verbindende schakel om mensen samen 
te brengen. Hiermee wordt de sociale 
cohesie, ontmoeting en participatie 
versterkt. We hebben bijzondere aandacht 
voor inwoners die niet vanzelfsprekend 
meedoen.’

Natuurlijk gezond opgroeien: ‘De basis 
voor een gezonde en actieve leefstijl wordt 
gelegd bij onze kinderen en jongeren. Wij 
willen dat zij de mogelijkheid krijgen om 

te leren en te ervaren hoe zij zich sportief, 
gezond en actief kunnen ontwikkelen in 
een positief (sport)klimaat.’

Natuurlijk gezond verenigen: 
‘Sportverenigingen in Oisterwijk zijn 
belangrijk voor de leefbaarheid en 
ontmoeting in de dorpen. We streven 
naar vitale en toekomstbestendige 
verenigingen die hun belangrijke rol nu en 
in de toekomst blijven vervullen.’

Communicatie
Om de bereikbaarheid, bekendheid en 
zichtbaarheid van Oisterwijk verder te 
ontwikkelen is een gerichte inzet van 
(digitale) communicatiemiddelen van groot 
belang. Oisterwijk doet al veel rondom 
communicatie, denkend aan de site 
‘Natuurlijk Gezond Oisterwijk’. Dit is een 
mooi middel om sport en bewegen nog 
meer op de kaart te zetten en hiermee 
de bereikbaarheid te vergroten. Tevens 
kan deze site worden ingezet om nieuwe 
initiatieven rondom sport en bewegen aan 
te dragen. 

Platform
Op de site ‘Natuurlijk Gezond Oisterwijk’ 
is al veel te vinden op het gebied van 
sport en bewegen in Oisterwijk. Er zal 
een overzicht aan toegevoegd worden, 
zodat inwoners informatie kunnen vinden 
over financiële regelingen en Steunpunt 
Aangepast Sporten voor mensen met een 
beperking. Naast het bestaande overzicht 
van alle sport- en beweegaanbieders in de 

gemeente. Voor partners is er ruimte om 
ervaringen te delen en van elkaar te leren. 
Via het platform kunnen verenigingen 
ondersteund worden met allerlei kennis 
en tools. Het platform geeft bovendien 
het laatste nieuws op sportgebied en 
bevat een agenda met overzicht van 
activiteiten en evenementen. Mogelijk kan 
worden aangehaakt bij de ontwikkelingen 
en ideeën vanuit het sociale domein en 
cultuur. 

Social media
Om inwoners uit Oisterwijk de weg te 
wijzen naar het platform van ‘Natuurlijk 
Gezond Oisterwijk’ kunnen verschillende 
online kanalen worden ingezet, waaronder 
Facebook (en Instagram). Via Facebook 
kunnen mensen verleid worden om naar 
de website te gaan en meer informatie 
te zoeken over sport en bewegen in 
Oisterwijk. Dit kan worden aangevuld 
met een digitale nieuwsbrief (sport- en 
beweegwijzer) zodat iedereen (zowel 
inwoners als partners) op de hoogte 
kunnen blijven van het laatste nieuws. 
Bovendien kunnen nieuws en verhalen 
ook gedeeld worden via de kanalen 
van partners en verenigingen om zo 
een nog groter bereik te realiseren. De 
communicatie ambities vragen om een 
nadere verkenning van de mogelijkheden.

Ambassadeurs
Lokale helden en ambassadeurs zien 
we als belangrijk middel om inwoners te 
bereiken en te stimuleren om in beweging 
te komen. Zij kunnen anderen inspireren 
door verhalen te delen. Er kan op zoek 
worden gegaan naar lokale helden die 
als rolmodel of ambassadeur fungeren. 
Hierbij kan gedacht worden aan (top) 
sporters en talenten die uit Oisterwijk 
komen, maar ook aan verenigingshelden. 
Via de genoemde kanalen worden de 
verhalen van de ambassadeurs gedeeld.
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8. SUPPORTERS 

De kracht en waarde van ‘Natuurlijk 
Gezond Oisterwijk’ wordt uiteindelijk 
bepaald door de supporters. Veel 
support, draagvlak en inzet gaan 
ervoor zorgen dat we in Oisterwijk onze 
ambities met betrekking tot sport en 
bewegen samen gaan realiseren. 

Onderstaande organisaties dachten 
mee over de inhoud van dit 
Sportakkoord Oisterwijk en dragen naar 
eigen vermogen bij om acties uit dit 
Sportakkoord te realiseren. 

Anni-Luistert inspiratiecoach, Aquadivi 
Duikvereniging, BC de Shuttelaer, BS 
de Coppele, ContourdeTwern, FitXpert 
Oisterwijk, Danserswijk, Gemeente 
Oisterwijk, GGD Hart voor Brabant, 
Kidsbootcamp Oisterwijk, Medifit 
Fysiotherapie / Medifit Weer Vitaal, MHC 
HOCO, MTV Stokeind, Natuurlijk Gezond 
Oisterwijk, Ontmoeting in Beweging, 
Optisport den Donk, PCO Petanque, 
Powerwalkingclub Oisterwijk, RSV Fevior, 
Samenwerkende sportverenigingen 
Stokeind Moergestel SBO Mozaik, 
Schaakvereniging Oisterwijk, 
Sportakkoordoisterwijk.nl, SportArena 
Oisterwijk (Jump XL), Sport- en 
Zorgatelier WYzorg, Sportief Wandelen 
Oisterwijk, SV Roef! (omnivereniging), 
Taxandria Gym & Turnen, Team Coolen 
(sportschool), Tennisvereniging Sla Raak, 
Verenigde Senioren Oisterwijk, Volleybal 
Club Haaren, VV Trinias, Zwemvereniging 
OZC’57. 

Aansluiten bij het Sportakkoord?
Organisaties die niet betrokken waren in 
het proces en alsnog willen aansluiten 
zijn van harte welkom. Alsook de hulp 
van iedereen die bij wil dragen aan 
het realiseren van de ambities uit dit 
Sportakkoord is van harte welkom.
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       negatief t.o.v. landelijk gemiddelde          positief t.o.v. landelijk gemiddelde  

*    Bron: volksgezondheidenzorg.info  |  **   Bron: waarstaatjegemeente.nl
Let op! Bij het onderzoek dat aan deze berekening ten grondslag ligt, zijn een aantal aannames gedaan. 
Zie het artikel over de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen op allesoversport.nl

 (p. 10.000 inw.) 

63% 
gemiddeld

LPercentage mensen dat 

de normhaalt**

Baten Sport&Bewegen (als 10% meer de norm haalt)

Waarde van sport en bewegen in Oisterwijk
Hoe scoort Oisterwijk in vergelijking met het landelijk gemiddelde?

Fietsgebruik 
(afstand <7,5km)*

Aangesloten bij 
sportvereniging**

35,2%
gemiddeld

73%
gemiddeld

25,3%
gemiddeld €260

gemiddeld

26%
gemiddeld

Fitness

Percentage huishoudens dat doet aan:*

8,6%
gemiddeld

Hardlopen

4%
gemiddeld

Wielrennen/MTB

37%
gemiddeld

Wandelen

2,6
gemiddeld

Score op beweeg-
vriendelijke omgeving* 

21,1 gemiddeld

Gemiddelde afstand 
tot accommodatie*

0,83 km
gemiddeld

% tevreden over 
Speel-Sportvoorzieningen** 

63%
gemiddeld

Aantal publieke
sportaccommodaties* 

 

48,7%
gemiddeld

Percentage 
niet-sporters**

Gemeentelijke lasten 
recreatie, cultuur, 

 sport p/inw**

Percentage mensen dat 

de norm haalt**

10,7% 4% 36,2% 25,2% 

3,5

67%

45,2% 

24,7

0,99 km

40,9% 78%

€245 31,6%

72,1%

€1.041.591
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