
Uitvoeringsprogramma sport 2018 “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) 

 Faciliteren en ondersteunen sportcont®ainer  

en samenwerking in het kader van sport en 

gezondheidstoerisme, initiatiefnemers 

fysiofitness De Driehoek, Impuls Zeeland en 

samenwerkingspartners o.a. SportZeeland, 

Sportdorp Oostkapelle  

 Meewerken aan realisatie 

mountainbikeroute Veere 

Ontwikkelingen 

 R&T routestructuren  

 Duikhotspot Veerse Dam, gericht op eigen 

inwoners en toeristen, nieuwe tak van sport 

voor Veere (in het bijzonder voor mensen 

met een beperking) 

 Uitvoeringsagenda  maatschappelijk 

vastgoed 

 Privatisering veldonderhoud voetbal 

Veere daagt uit! 

 

Actiepunten  

 Sportactiviteiten in en voor de basisscholen 

voortzetten, jaarlijks werkplan (Primas 

scholengroep) 

 SportDoeMee 18+, sportkennismaking voor 

jongeren en volwassenen (Primas 

scholengroep, Welzijn Veere) 

 Sportambassadeurschap voortzetten  

 Uitvoering (gezamenlijk) werkplan 

buurtsportcoach De Driehoek/ leefstijladviseur 

 Maatwerkprogramma Fietsveiligheid en 

Valpreventie (Welzijn Veere) 

 Maatwerkprogramma Grenzeloos Actief  

(VN Verdrag Mensen met een beperking) 

 Maatwerkprogramma Vitale Revolutie 

 Deelname Jeugdsportfonds 

 Inzetten op behoud 
combinatiefunctionaris/buurtsportcoach 
 
Ontwikkelingen 

 Vitale Revolutie 
 Ontwikkeling Beweegapp 

 
 
 
Veere neemt drempels weg! 

Actiepunten  

 Werkbezoeken 3 sportverenigingen 

 Stimuleren en faciliteren samenwerking 

Oostkapelle sport, bewegen en gezondheid 

(Sportdorp Oostkapelle)  

 Uitvoeren gezondheidstoerisme, 

aansluiting pilot Interreg-programma SAIL 

(Staying Active and Independent for 

Longer) Domburg en Oostkapelle 

 Stimuleren en faciliteren op verzoek  
 Samenwerking in activiteiten in aanloop 

naar of aansluiting op grotere 
sportevenementen 

 Thema voorzittersoverleg voetbal “Visie 
(multifunctioneel) gebruik accommodatie” 

 Themabijeenkomst sport met workshops 
o Aanbod 50+ 
o Ondersteuning SportDoeMee 

 
 
Ontwikkelingen 
 

 Verkenning transformatie sociaal domein 

 
 

 
Veere verbindt! 

 Belangrijke data en acties  

Januari 2018 
Uitvoeringsprogramma 2018 
klankbordgroep  
 
November 
Koersbepaling 2018 en concept 
uitvoeringsprogramma 2019 met 
klankbordgroep 

 Leden klankbordgroep 

Strandsport Zeeland, Welzijn Veere, 

fitness De Driehoek, Sportdorp 

Oostkapelle, TV Mariekerke/Catclub 

Zeeland, Primas scholengroep, Sportshop 

Domburg, SV Willebrord, VV Serooskerke, 

GGD Zeeland, SportZeeland 

 

Budget 2018    
 
Beschikbaar   € 25.000 

 

- Sport basisscholen   € 7.000 

- Sportambassadeurschap € 1.000 

- Welzijn Veere en acties € 5.000 

(SportDoeMee, maatwerk 

Senioren/fietsveiligheid) 

- Werkbudget leefstijl € 1.250 

- Stimulering gezondheids- 

Toerisme   € 1.500 

- Samenwerking 

sportevenementen  € 2.500 

- Werkbudget buitensport €    500 

- Materialen/promotie €    500 

- Vrije ruimte  

(o.a. ontwikkelingen)  € 5.750 

NB Voor een aantal onderdelen zoals Vitale 
Revolutie en SAIL zijn de kosten sport en 
bewegen nog niet (exact) bekend. Valt onder 
vrije ruimte  

 

 

Speelwijze 

 Zoveel als mogelijk vraaggericht werken 

 Gebruiken gegevens GGD e.a.  voor behoeften en monitoring  

 Kort plan van aanpak per actiepunt (SMART) 

o Behoeftepeiling/cijfers (beweeggedrag) 

o Doel en doelstellingen  > monitoren resultaten 

o Samenwerkingspartners en bijdrage 

o Tijd 

o Geld 

 Rol leden klankbordgroep projecten (deze staan achter een aantal van onderstaande actiepunten vermeld) 

 Communicatieframe 

Voor alle speerpunten geldt dat sport ook een belangrijk onderdeel vormt van het Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme. 
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