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Gedurende de afgelopen maanden zijn diverse publicaties en onderzoeken gepresenteerd die het
belang van sport en bewegen voor een gezonde en sociale maatschappij benadrukken. In het e-zine
`Investeren en meedoen‘, ter beschikking gesteld op de website van NOC*NSF, geeft de koepel het
advies aan gemeenten om nadrukkelijk te investeren in een buitenruimte die uitnodigend werkt om
te bewegen; investeer in toegankelijke, kwalitatief hoogstaande en flexibele sportaccommodaties,
richt de publieke ruimte directer in op sportbeoefening, verbeter de mogelijkheden voor buitensport
en help verenigingen bij het totale functioneren inclusief het verduurzamen van
sportaccommodaties.

Doe mee aan sport en bewegen in Arnhem!
Arnhem kent een specifieke sport- en beweegvraag die gekoppeld is aan het profiel van de stad. De
vraag uit de stad en de wijken komen centraal te staan. Met de extra aandacht voor de ‘hardware’
(kwaliteit van de sport en beweegaccommodaties) zijn we er nog niet. Het benutten van de kracht
van sport vraagt om een kwalitatief goed en flexibel sport- en beweegaanbod dat past bij de vraag
van de Ernhemmer. Daarvoor zijn sterke sport- en beweegaanbieders in de stad nodig. In aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 kan deze notitie ter inspiratie worden
gebruikt voor het verkiezingsprogramma van politieke partijen in Arnhem.

1. Sterke, brede sportverenigingen en sportorganisaties


Opleiden, scholen en werven
De vereniging/sportaanbieder kent een veilig en onbezorgd klimaat waar iedereen zich thuis
kan voelen en niemand wordt uitgesloten. Goede trainers, coaches, bestuurders en andere
vrijwilligers zijn cruciaal voor de kwaliteit van een sportclub. Om
verenigingen/sportorganisaties te versterken en ondersteunen is het van belang te
investeren in opleidingen, scholingen en de werving van kaderleden/vrijwilligers,
bijvoorbeeld door middel van een subsidieregeling. Dit biedt enthousiaste ouders, trainers,
coaches, arbiters en bestuurders de mogelijkheid zich te ontwikkelen en zorgt ervoor dat
kinderen en volwassenen met plezier kunnen sporten.



Veilig Sportklimaat en VOG
Om onveilige situaties binnen sportorganisaties te bestrijden, is het aan te raden het belang
van een VOG in combinatie met voeren van beleid op het gebied van een 'Veilig
Sportklimaat" te stimuleren bij verenigingen/sportaanbieders die voor jeugdsubsidies in
aanmerking willen komen. Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een maatregel die de
sportorganisaties kunnen nemen om de kans op seksuele intimidatie te verkleinen, agressie
en geweld te voorkomen en financiële malversaties tegen te gaan.
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Ondersteunen en faciliteren van verenigingen en sportorganisaties
Het faciliteren en ondersteunen van verenigingen en sportorganisaties speelt een steeds
grotere rol. Verenigingsondersteuners kunnen verenigingen helpen bij het verduurzamen
van de accommodaties, waardoor accommodaties voor verschillende doeleinden kunnen
worden gebruikt. Maar er is ook hulp nodig bij complexe zaken. Te denken valt aan
specifieke ondersteuning op juridisch, vastgoed en pedagogisch vlak. Ook ondersteuning op
het vlak van topsport, talentontwikkeling en armoedebeleid zijn noodzakelijk. Sportbedrijf
Arnhem heeft deze kennis tot zijn beschikking voor de sportaanbieders in de stad en regio.
Om voldoende en kwalitatief goede ondersteuning te kunnen bieden, dient er geïnvesteerd
te worden in (het aantal) verenigingsondersteuners. Zij kunnen de verenigingen en
sportaanbieders ondersteunen en faciliteren in het benutten van de kracht van sport!
Wat vragen wij:
1.Meer ondersteuning voor sportverenigingen door de inzet van extra buurtsportcoaches
bij verenigingen en sportparken. Op ieder sportpark en/of sportcomplex is ter
ondersteuning van verenigingen een buurtsportcoach actief.
2. Een subsidie regeling die bijdraagt aan de versterking van sportorganisaties

2. Sportorganisaties en accommodaties: Klaar voor de toekomst!
•

Binnensportaccommodaties dienen naast de wedstrijdsport vooral ingericht te worden op
basis van de sportvraag uit de stad en de wijken. De binnensportaccommodatie van de
toekomst moet voldoen aan het model van de Gymzaal Arnhemse norm. Deze zalen zijn
transparanter, veiliger en flexibeler inzetbaar en dus beter geschikt voor een bediening van
de sportvraag van de toekomst. Meer en beter bewegingsonderwijs, sportaanbod na
schooltijd en wijkgericht sportaanbod zijn voorbeelden van sportaanbod dat aansluit op de
vraag. De binnensportaccommodaties van de toekomst zijn altijd onderdeel van Multi
Functionele Accommodaties. Investeren in dit type zalen is noodzakelijk om aan de vraag te
kunnen blijven voldoen. Belangrijk is dat vooraf met de toekomstige gebruikers eisen en
wensen besproken worden zodat toekomstige exploitatie vooraf gedekt is.



Open sportparken
De ASF en Sportbedrijf Arnhem streven ernaar dat sport in Arnhem toegankelijk en
bereikbaar wordt. Hoe toegankelijker, aantrekkelijker, spannender en uitdagender een
omgeving is, hoe groter de kans dat mensen regelmatig gaan bewegen. Het werkt stress
verlangend, brengt mensen samen en zorgt voor sociale interactie.

•

De Open Club is niet altijd maatschappelijk georienteerd, maar kan de maatschappelijke
waarde van een sportvereniging/sportorganisatie vergroten als de vereniging naast haar
kerntaak, andere sociale activiteiten op sportgebied of niet-sportgebied organiseert. Een
verbreding van aanbod en netwerk in de wijken (aansluiting op Arnhemse wijkaanpak) levert
goede inhoudelijke verbindingen op met andere beleidsterreinen als onderwijs, zorg en de
wet maatschappelijke opvang. Ook hier kunnen de verenigingsondersteuners en
combinatiefunctionarissen faciliteren en ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn de inzet
van leefstijlcoaches bij het bestrijden van overgewicht en eenzaamheid bij ouderen en het
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opzetten van valpreventieprojecten. Het effectief benutten gebruik van de mogelijkheden
van Gelrepas, het Jeugdsportfonds en het armoedebeleid zijn hierbij van cruciaal belang.
Wat vragen wij:
1. In de komende collegeperiode wordt er in Arnhem geïnvesteerd in de inrichting en
(modernisering) van Open Sportparken en multifunctionele accommodaties.
2.Gelijktijdig moet worden ingezet op de ontwikkeling van Open Clubs . Het initiatief om
hiertoe te komen ligt bij de gebruikers.
De gemeente Arnhem ondersteunt financieel en Sportbedrijf Arnhem zet zijn expertise op dit
vlak in.

3. Verduurzamen van sportaccommodaties; Sport CO2 neutraal!
Ook sportverenigingen willen meewerken aan een gezondere leefomgeving en een beter milieu.
Daarnaast zijn de energiekosten een grote kostenpost voor sportverenigingen en de gemeente.
Ook is het van belang dat bij ver- en nieuwbouw gebruik gemaakt wordt van duurzame
materialen zodat er een duurzame accommodatie gebouwd wordt. Besparen door bijvoorbeeld
LED verlichting, warmteboilers, waterbesparing, afvalscheiding, isolatie van accommodatie en
zonnepanelen zijn maatregelen die voor sportverenigingen makkelijker te realiseren moeten
zijn.
Wat vragen wij:
Naast de ondersteuning om in te zetten op het verduurzamen van een sportaccommodatie,
zou een verduurzamingssubsidieregeling opgesteld moeten worden, zodat de accommodaties
van verenigingen kunnen bijdragen aan de gewenste energiebesparing.

4. Gezonde openbare ruimte: De Game Changer
Vanaf 2018 is 63% van de Arnhemmers is tussen de 20 en 65 jaar. Deze groep krijgt weinig
aandacht als het gaat om sport- en beweegstimulering. Hier is eenvoudig veel winst te behalen,
zowel voor de georganiseerde als anders georganiseerde sport. De openbare ruimte biedt
hiervoor veel kansen, zeker in Arnhem met een zeer grote hoeveelheid openbaar groen!
Uit onderzoek blijkt dat deze groep mensen wel wil sporten en bewegen maar nog overgehaald
moet worden te starten of opnieuw te gaan bewegen. Voor al onder de jong volwassenen is veel
potentieel. Investeren in sportieve openbare ruimte op zowel de hardware als software kant
gaat veel maatschappelijke winst opleveren. Sportverenigingen en sportaanbieders in Arnhem
moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden zich te richten op deze doelgroep.
Sportverenigingen in samenwerking met combinatiefunctionarissen vanuit Sportbedrijf Arnhem
kunnen hier een belangrijke rol gaan spelen. Stadsparken en stadgroen in Arnhem bieden veel
kansen. Gezondheidswinst, minder ziekte verzuim, eenzaamheidsbestrijding en participatie is de
te formuleren opbrengst.
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Dergelijke beweegruimtes, zoals beweegtuinen, skatebanen, wandelparken, fietsroutes,
hardlooproutes, bootcampterreinen, freerun accommodaties, speel- en klimbossen, sportieve
en/of groene schoolpleinen dragen bij aan het stimuleren van beweging.
We weten inmiddels uit diverse onderzoeken dat duurzame sportbeoefening vooral plaatsvindt
in georganiseerd verband. Belangrijk is dat deze openbare beweegruimte wordt gekoppeld aan
het sportaanbod van sportverenigingen en commerciële sportaanbieders.
Wat vragen wij:
1. Vanaf medio 2018 wordt bij de planvorming en herinrichting van wijken/ openbare
ruimte de functie sport en bewegen als vast item meegenomen.
2.In de komende collegeperiode wordt er geïnvesteerd in een duurzaam georganiseerd
sportaanbod in onze openbare bestaande beweegruimte en worden er nieuwe
beweegplekken samen met gebruikers en sportaanbieders ontwikkeld.
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