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Programma:

• Doelstelling en maatschappelijk effect

• Achterhoekse (regionale) samenwerking

• Sport en sociaal domein

• Buurtsportcoaches



Programma:

• Samenlevingsparticipatie

• Sportaccommodaties

• Vragen



Doelstelling van deze avond

• Informeren raadsleden over 
stand van zaken                
‘sport in Oude IJsselstreek’.



Doelstelling en maatschappelijk 
effect van sport in Oude IJsselstreek

• Doelstelling sport:
– Bewegen

– Ontspannen

– Meedoen

– Ontmoeten

• Beoogd maatschappelijk effect:
– Optimale vitaliteit van onze inwoners door een gezonde en 

stimulerende leefomgeving en voldoende ruimte voor sport 
en beweging 



Achterhoekse (regionale) 
samenwerking

• Projectorganisatie Achterhoek in Beweging

• AO en BO sport





Achterhoek in Beweging

• Deelname door acht Achterhoekse gemeenten

• Van iedere gemeente 1 medewerker 1 dag per week 
beschikbaar voor projectorganisatie

• Iedere gemeente investeert jaarlijks € 10.000,--



Achterhoek in Beweging

Twee speerpunten:

1. Iedereen doet mee 

2. Een groeiende en b(l)oeiende Achterhoek



Achterhoek in Beweging

• Denk aan projecten als:
− Beweegwijs

− Aangepast Sporten (Uniek Sporten)

− Scholder an Scholder 

− Talent ondersteuning

− Open clubs

− Nationale sportweek

− Notitie sportaccommodaties

− Ontwikkelen vitaliteitsparken



Sport en sociaal domein

• Gezonde leefstijl
– Inzet gericht op de menselijke maat 

– Van accommodaties naar leefbaarheid

– Sport als middel
• Vitaal Veilig Vallen Senioren
• Gezonde Jeugd
• Ketenaanpak overgewicht jeugd

• In de maak: Sportarrangementen

• In de maak: samenwerking tussen sport en Laborijn

• Vergroten inzet op Nationale sportweek



Sport en sociaal domein

• Inzet buurtsportcoaches verbreden
− Sport & bewegen, onderwijs, zorg, cultuur, welzijn

− Formatief

• Special Olympics 2017/ 2018

• Inzetten op open clubs



Sport en sociaal domein

• Onderwijs (verbindingen, primair onderwijs)

• Lokaal gezondheidsbeleid

• Aandacht voor sport in ‘uitvoeringsbeleid meedoen’

• Verdere participatie in ‘AiB 2016 – 2019’
− Binnen dat kader inzetten op ‘Een levenlang sporten voor 

iedereen’, ‘De sportvereniging van de toekomst’  en ‘Sport 
als middel voor het sociaal domein’.



Buurtsportcoaches

• Doelstelling: de gemeente bemoeid zich niet 
met zaken die in de samenleving goed gaan. 

• De buurtsportcoaches zullen zich concentreren 
op mensen die niet of nauwelijks bewegen. 

• Inzet gericht op stimuleren naar een gezond en 
structureel beweeggedrag. 



• Dia’s en filmpje buurtsportcoaches







Samenlevingsparticipatie

• Good practices
– Veldonderhoud voetbalverenigingen

– Turnhal in Varsseveld

– Sportpark De IJsselweide



Samenlevingsparticipatie 
voorbeeld veldonderhoud

• In overleg met verenigingen 10-jarige afspraak over 
verdeling verantwoordelijkheden veldonderhoud. 

• Unaniem akkoord van verenigingen op plan 
veldonderhoud. Ook gemeenteraad in 2015 akkoord. 

• Mooiste resultaat: bijeenkomsten n.a.v. deze 
afspraak gaan veel verder dan veldonderhoud
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Samenlevingsparticipatie 
turnhal Varsseveld

• Uitstekende samenwerking tussen VGV, STOIJ en 
gemeente.
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Samenlevingsparticipatie 
voorbeeld sportpark IJsselweide

• Sportpark De IJsselweide – Gendringen/ Ulft
– Start samenwerking verenigingen en gemeente in 2012. 

– Plan uitwerking door verenigingen in overleg met 
gemeente.



Sportaccommodaties

• Van Pallandt – Varsseveld
– Exploitant: Rhea B.V.

– Sporthal (bestaand, uitbouw 2013)

– Binnenzwembad (bestaand)
– Turnhal, in eigendom van STOIJ (opgeleverd 2013)



Sportaccommodaties

• De Paasberg – Terborg/ Silvolde
– Exploitant: Laco Oude IJsselstreek B.V.

– Sporthal

– Binnenzwembad (oplevering 2015)
– Buitenzwembad
– V.v. Terborg en LTC De Paasberg
– Fitnesscentrum Physique 





Overige sportaccommodaties

• Enkele voorbeelden van overige 
sportaccommodaties:
– Breedenbroek – gymzaal, sportpark ‘t Houtbroek

– Etten – gymzaal Etten, sportpark De Treffer

– Sinderen – gymzaal buurtschapshuis Sinderen

– Megchelen – gymzaal, sportpark De Biel

– Netterden – gymzaal, sportpark De Hoek

– Varsselder – sportpark De Buitenham, gymzaal dorpshuus
– Westendorp – gymzaal Schoolweide, sportpark Slotboom



Vragen?
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