
Uitvoeringsprogramma sport 2019 “Veere beweegt mee” 

 
 
Speerpunt: omgeving en faciliteiten    Speerpunt: toegankelijk beweegaanbod   Speerpunt: samenwerking          
 
De omgeving moet zo ingericht zijn dat    Bewegen moet voor alle inwoners en    Door samen te werken kunnen organisaties 
bewegen vanzelfsprekend is      bezoekers van de gemeente mogelijk zijn   zichzelf en elkaar versterken zodat ze levensvatbaar 
                 blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen 

 
Actiepunten  

 Naschools activiteitenaanbod mfa 

Zoutelande  (SV Willebrord, Primas 

scholengroep), in samenwerking met 

partners mfa en omgeving, HZ  

(Living Lab Zoutelande) 

 Meewerken aan realisatie 

mountainbikeroute Veere 

 Ondersteunen initiatieven scholen inrichten 

buitenruimte sport en bewegen 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen 

 R&T routestructuren en kanoroute 

watergangen 

 Duikhotspot Veerse Dam, gericht op eigen 

inwoners en toeristen, nieuwe tak van sport 

voor Veere (in het bijzonder voor mensen 

met een beperking) 

 Privatisering veldonderhoud voetbal 

 Gezonde school 

 

 

Veere daagt uit! 

 

Actiepunten  

 Sportactiviteiten in en voor de basisscholen 

voortzetten, jaarlijks werkplan (Primas 

scholengroep) 

 Nieuwe sportambassadeur   

 Uitvoering gezamenlijk werkplan 

buurtsportcoach/ leefstijladviseur 

 Deelname Jeugdfonds Sport en cultuur 

Zeeland 

 Beweegprogramma 1 kern (Welzijn Veere) 

 Onderzoeken deelname monitor motorische 

vaardigheid jeugd (Zeeuws Sportakkoord) 

 Sport- en beweegproject Meliskerke 
 Realiseren uitbreiding buurtsportcoach 
 Right to Challenge met klankbordgroep 
 Bij activiteiten en projecten specifieke 

aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals 
statushouders en aansluiten bij andere 
projecten of activiteiten bijvoorbeeld op het 
gebied van gezondheid 
 
 
Ontwikkelingen 
 

 Uitvoeringsplan Gezondheid in  
Veere 2019-2022 

 Zeeuws Sportakkoord 
 Gezondheidstoerisme 

 
 
 
 
 
 
 
Veere neemt drempels weg! 

Actiepunten  

 Werkbezoeken 3 sportverenigingen 

 Stimuleren en faciliteren samenwerking 

Oostkapelle sport, bewegen en gezondheid 

(Sportdorp Oostkapelle)  

 Stimuleren en faciliteren op verzoek  
 Samenwerking in activiteiten in aanloop 

naar of aansluiting op grotere 
sportevenementen 

 Thema voorzittersoverleg voetbal  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwikkelingen 
 

 Transformatie sociaal domein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veere verbindt! 

Belangrijke data en acties  

Januari 2019 
Uitvoeringsprogramma 2019 
klankbordgroep  
 
Oktober/november 
Evaluatie sportnota 

Budget 2019    
 
Beschikbaar   € 25.000 
 

Omgeving en faciliteiten 
- Naschools mfa Ztlde Overig 

- Mtb route   Overig 

- Gezonde school  € 750 

Toegankelijk beweegaanbod 

- Sport basisscholen   € 7.000 

- Sportambassadeurschap € 1.000 

- Werkbudget leefstijl € 1.250 

- Jeugdfonds Sport   Overig 

- Welzijn Veere   € 5.000 

- Uitvoering  

Zeeuws Sportakkoord NB  

- Sport- en beweegproject € 1.500 

Meliskerke 

- Uitbreiding  

buurtsportcoach  Overig 

- Right to Challenge  Overig 

Samenwerking 

- Samenwerking 

sportevenementen  € 1.500 

Overig 

- Materialen/promotie € 250 

- Vrije ruimte  

(o.a. ontwikkelingen)  € 6.750    

 

NB Voor een aantal onderdelen zoals 

Zeeuws Sportakkoord zijn kosten nog niet 

bekend. Valt onder vrije ruimte.  
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