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Voortgangsmemo Lokaal sportakkoord Oude IJsselstreek

Aanleiding
Op 25 april 2019 heeft u als gemeenteraad het Regionaal Sportakkoord 2020-2030 vastgesteld. Het Regionaal
Sportakkoord is uiteindelijk in juni 2019 in Nieuwspoort Den Haag ondertekend door de 8 Achterhoekse gemeenten en
de maatschappelijke partners van Achterhoek in Beweging. Als praktische vertaling van het Regionaal Sportakkoord
heeft Achterhoek in Beweging een regionale uitvoeringsagenda (zie link) opgesteld en komt er in de Oude IJsselstreek
een Lokaal Sportakkoord Oude IJsselstreek.
Lokaal Sportakkoord Oude IJsselstreek
Een sportakkoord van en voor het sportlandschap Oude IJsselstreek. Sportverenigingen, sportaanbieders,
zorginstellingen, onderwijs, bedrijfsleven, etc. doen mee in het sportakkoord Oude IJsselstreek. Samen tot een
akkoord komen waarbij sport en beweging ingezet wordt als middel voor diverse doeleinden op het gebied van
gezondheid, leefstijl, economie etc.. Het Lokaal Sportakkoord wordt opgesteld in samenwerking met Achterhoek in
Beweging.
Uitstel door de coronacrisis
Zoals u in de bestuursrapportages heeft kunnen lezen, hadden wij de planning om in april 2020 aan de slag te gaan
met het Lokaal Sportakkoord. De voorbereidingen voor een eerste grote startbijeenkomst, waarbij sportverenigingen,
sportaanbieders, zorginstellingen, onderwijs en bedrijfsleven uitgenodigd zouden worden, waren al in gang gezet.
Door de coronacrisis heeft dit echter niet plaats kunnen vinden in het voorjaar. Ook dit najaar zien we geen kans om
dit met de geldende maatregelen te organiseren.
Wat doen we wel, vooruitlopend op het Lokaal Sportakkoord, afkomstig uit het Regionaal Sportakkoord
Er gebeurt op dit moment veel op het sport en bewegen. In deze coronaperiode wordt ook het belang van sport en
bewegen wederom aangeduid. Een van de voorbeelden waar we mee bezig zijn beschrijven we hieronder:
Met de verenigingen en partijen op sportpark IJsselweide, verenigt in Stichting Sportief Buurthuis IJsselweide, zijn we
in gesprek om meer inhoud te geven aan het open club / vitaal sportpark IJsselweide. Een volgende stap in dit traject
is dat een sportparkmanager met de partijen op en rondom sportpark IJsselweide met een plan van aanpak komt. In
het plan van aanpak komt een uitwerking hoe samen op sportpark IJsselweide gewerkt wordt aan de thema’s uit het
Regionaal Sportakkoord, vitaal ouder worden, gezonde jeugd, uniek sporten, inclusie en vitale medewerkers. De
buurtsportcoaches zijn hierbij ook aangehaakt en zullen ook een rol spelen in de uitvoering.
Vervolg in 2021
In het voorjaar van 2021 gaan we aan de slag met het Lokaal Sportakkoord Oude IJsselstreek. We zijn bezig om
alternatieve vormen van bijeenkomsten in beeld te brengen. Zoals hierboven al beschreven moet het Lokaal
Sportakkoord van en voor het sportlandschap Oude IJsselstreek worden. Samen deze handschoen oppakken,
Scholder an Scholder en D’ran. We werken samen aan uitdagingen, waar sport en bewegen als middel ingezet kan
worden.
Link naar uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging:
https://www.achterhoekinbeweging.nl/nieuws/wat-gaat-achterhoek-in-beweging-doen-om-achterhoekers-in-bewegingte-brengen/
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