
 

 

         Heinenoord, 23 Oktober 2020 

 

Beste Paul, 

Zoals eerder deze week samen besproken. De Sportraad Hoeksche Waard bestaat inmiddels een 

jaar en we zijn actief betrokken bij een aantal werk- en klankbordgroepen zoals het lokaal 

sportakkoord, de harmonisatie van het subsidiebeleid, de regenbooggemeente, mentale 

weerbaarheid en samen bewegen. We doen dit omdat we overtuigd zijn van de kracht van sport 

en daarmee van de waarde van sportaanbieders in de Hoeksche Waard. 

Beleid 

Vanuit deze activiteiten en de samenwerking met de gemeente, haar partners (Welzijn HW, 

Regiekr8 en Bres) en de sportverenigingen ervaren we een toenemende behoefte aan beleid voor 

de sport. Wat we vaak horen “We zien diverse initiatieven, maar missen de samenhang en 

bovendien de stip aan de horizon. Waarom doen we dit ?!”. 

Voor de fusie had een aantal gemeenten een Sportnota of een eerste aanzet in deze richting 

gegeven. Na de fusie zijn afzonderlijke trajecten gestart voor harmonisatie van beleid voor o.a. 

subsidies en accommodaties. Tevens is er een Cultuurnota opgesteld, maar een Sportnota is tot 

op heden nog niet gerealiseerd. 

Raakvlakken 
De Sportraad maakt zich sterk voor een sportinfrastructuur waarmee zo veel mogelijk inwoners 
sporten en bewegen (sport als doel) en die tegelijk bijdraagt aan maatschappelijke opgaven (sport 
als middel). 
We zien raakvlakken met gezondheidsbeleid (vitale, gezonde, Hoeksche Waard), met bevordering 
van sociale samenhang in dorpen, buurten (sportverenigingen met wijkfunctie), met ouderenbeleid 
(mee blijven doen, voorkoming van sociaal isolement), met onderwijs (pedagogische ontwikkeling 
van kinderen en jongeren, talentontwikkeling), met (arbeids)participatie (re-integratie, 
vrijwilligersinzet), inrichting van de buitenruimten (speelruimten, wandel-/fietspaden etc), 
accommodatiebeleid (optimale multifunctionele benutting van accommodaties), duurzaamheid etc. 
Zie onderstaande afbeelding ter inspiratie: 
  



 

 

Wij zijn van mening dat een Sportnota, of beter gezegd een integrale Sport- en Beweegnota, een 

belangrijke bijdrage kan leveren om de intrinsieke kracht en de maatschappelijke waarde van sport 

en bewegen in de gemeente Hoeksche Waard verder te versterken en uit te bouwen.  

 

Integrale aanpak 

De Sportraad steunt daarom het voorstel om een hogere prioriteit te geven aan de realisatie van 

een Sport- en Beweegnota. We adviseren hiervoor een integrale aanpak, waarbij sport en 

bewegen worden gezien als de verbindende kracht in onze samenleving. 

 

Als eerste stap stellen we voor om een gezamenlijk overleg te plannen met vertegenwoordigers 

van het college, welke een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van een integrale Sport- en 

Beweegnota. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Peter Nootenboom 

Voorzitter Sportraad HW 

Peter.nootenboom@sportraadhw.nl 

+31 6 54 252 547 
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