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Onderzoeken mogelijkheid deelname 
Zeeuwse Elementen

ACTIE
Uitwerken met klankbordgroep hoe we (meer) ruimte kunnen 

creëren voor eigen initiatief van eigen verenigingen en dit kunnen 
stimuleren.

Speerpunt

VEERE BEWEEGT MEE!
Sportnota 2016

TOEGANKELIJK
BEWEEGAANBOD

OMGEVING & FACILITEITEN

SAMENWERKING

Speerpunt

Speerpunt1
2

3

VEERE NEEMT DREMPELS WEG VEERE VERBINDT

Bewegen moet voor 
alle inwoners en bezoekers 

van de gemeente mogelijk zijn. 

Vraaggericht sportaanbod: behoeften en 
mogelijkheden van (potentiële) deelnemers. 

Aandacht voor speci�eke doelgroepen, zoals: ouderen 
(bv. GALM), reformatorische achtergrond (bv. CombiFit 

Jeugd OKP).

Wegnemen van drempels; toegankelijke 
sportaanbieders, Jeugdsportfonds, etc. 

Verspreiden van goede voorbeelden zoals:
Sportdorp Oostkapelle, KombiFit Westkapelle. 

De omgeving moet zo ingericht zijn dat 
bewegen vanzelfsprekend is. 

De natuurlijke omgeving daagt uit om te bewegen; 
bos, strand en water. 
Faciliteiten / toegankelijk maken. 

Verspreiden van goede voorbeelden, zoals: wandel-
paden (ommetjes) bij kernen, faciliteiten in bos 
(wandel-, �ets-, ruiterpaden), multifunctionele 
accommodaties en �exibel gebruik.

Woonomgeving die uitdaagt tot bewegen: 
initiatieven vanuit samenleving ondersteunen, 
aandacht bij (her)inrichting. 

Door samen te werken kunnen 
organisaties zichzelf en elkaar versterken 
zodat ze levensvatbaar blijven en er meer 
mensen gaan sporten/bewegen. 

Sport en bewegen is niet alleen het doel maar vooral ook een 
middel om bij te dragen aan bijvoorbeeld gezondheid, 
leefbaarheid en de sociale binding in de kernen. Benieuwd hoe 
we dat gaan doen? Bekijk de animatie en deze sportnota 
en doe mee!

Sportaanbieders kunnen een bredere functie 
vervullen dan sport alleen; maatschappelijke 
betrokkenheid, ontmoetingsplek. 

Verspreiden van goede voorbeelden zoals: 
Sportdorp Oostkapelle, overleg tussen Veerse 
voetbalverenigingen. 

Ondersteunen van initiatieven van 
de sportaanbieders. 

Stimuleren en structureren van 
samenwerking. 

Proces tot nu toe

Leden klankbordgroep

Klankbordgroep: 12 organisaties 
vanuit sport, welzijn en gezond-
heid,  drie bijeenkomsten.

Een interne bijeenkomst met 
collega’s van verschillende 
beleidsterreinen. (maart 2015)

Het resultaat: een voorstel voor de 
speerpunten voor de nieuwe nota.
 (juli 2015) 

Strandsport Zeeland, Stichting Welzijn 
Veere, Fitness De Driehoek, Sportdorp 
Oostkapelle, TV Mariekerke/Catclub 
Zeeland, Primas scholengroep, 
Sportshop Domburg, SV Willebrord, VV 
Serooskerke, GGD Zeeland,
SportZeeland.
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Planning 2016
Uitwerking mogelijkheid inzet leefstijlcoach 
januari, klankbordgroep 

Uitvoeringsprogramma 2016  
februari (college, t.k.n. gemeenteraad)
 
Koersbepaling, hoe zijn we gevaren? 
november, klankbordgroep; 
december, college (t.k.n. gemeenteraad.)

Uitwerken mogelijkheid 
inzet leefstijlcoach. 

VEERE DAAGT UIT

SPEERPUNT
Behoud van sportstimulering 
in het basisonderwijs met de 

combinatiefunctionaris.

• De klankbordgroep wil betrokken blijven. 
• Concrete afspraken maken voor 2016 
  o.a. leefstijlcoach en koersbepaling eind 2016

OVERIGE THEMA’S
• monitoring
• promotie / marketing
• goede voorlichting 
• preventie

Rol klankbordgroep vervolg


