
Wat voor soort samenleving willen we en wat voor 

gemeente past daarbij met het oog op  

‘Sporten’? 
 

De gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek houdt haar mening 

maar liefst zes dinsdagavonden voor zich. Op die avonden is het namelijk de 

bedoeling dat inwoners van de gemeente met elkaar bespreken welke 

ontwikkelingen zij zien in de samenleving en hoe de gemeente daarop in 

moet spelen. Iedere avond is een ander thema leidend, en op 10 september 

werd gestart met het thema Sporten. 

 

• De dorpsschaal als maat voor sportbeleid nemen 

• Eerlijkheid, openheid en gelijkwaardigheid waarborgen 

• Vanuit en voor verenigingen langetermijnvisie ontwikkelen 

• Ondersteunen en faciliteren, zowel financieel als meedenkend 

• Uitgangspunt voor elke kern: iedereen sport 

• Laagdrempelig breedteaanbod; bijvoorbeeld clinics op scholen 

 

Twintig inwoners, betrokken bij 

verschillende sportclubs, gingen 

in twee groepen uiteen om zich 

te buigen over de centrale 

vraag. De voornaamste 

uitkomst was dat niet de 

gemeente of de vereniging als 

uitgangspunt moet worden 

genomen, maar dat juist 

maatwerk geboden moet 

worden per kern. De inwoners 

vinden het heel belangrijk dat in 

iedere kern voldoende variatie 

Figuur 1. Groepsoverleg      aan sportaanbod is, maar hoe 

dat precies wordt vormgegeven kan verschillen. Verenigingen willen graag 

samenwerken om in te kunnen springen op maatschappelijke ontwikkelingen als 

vergrijzing en krimp, en ze willen graag dat de gemeente daarin een 

verbindende en faciliterende rol speelt. “Help ons onze visie te vormen en waar 

te maken” is een veelgehoorde behoefte. Wat de gemeente vooral niet moet 

doen, is ad hoc beslissingen nemen, burgers dwingen elders te gaan sporten of 

beslissingen meedelen en opleggen. Laat verenigingen zelf bepalen wat ze 

doen, geef vertrouwen en wees transparant. Als de gemeente uitgaat van de 

kracht in de samenleving en aan de burgers ruimte en vertrouwen geeft om de 

zelfredzaamheid te vergroten, dan is er veel meer mogelijk. 

 

Financiële ondersteuning op 

het gebied van subsidies en 

betaalbare accommodaties 

wordt gezien als onmisbaar, 

maar hier kan creatiever mee 

omgegaan worden. Zo beheert 

een stichting die is opgericht 

door meerdere verenigingen in 

Varsselder een Dorpshuus dat 

door alle verenigingen gebruikt 

wordt. Door de samenwerking 

blijven de kosten voor de 

accommodatie zo laag moge-

lijk. Verenigingen zijn ook   Figuur 2. De derde helft hoort ook bij sporten  

bereid om zelf inkomsten te genereren, mits ze daarin niet worden 

tegengehouden door de gemeente. En subsidies zouden ook op andere manieren 

kunnen worden verkregen; denk bijvoorbeeld aan afgedankte apparaten of steun 

vanuit zorgverzekeringen wanneer sporten een duidelijke preventieve rol speelt. 
 

Als tastbaar resultaat van de gespreksronde is per groep een ‘Blue-IJsselkaart’
1
 

gemaakt. Op een groot vel papier zijn highlights van het gesprek in een viertal 

vakken geplakt. De vier vakken geven weer wat de gemeente moet blijven 

doen, beter, anders of vooral niet moet doen. De twee vellen van de groepen 

zijn in onderstaande figuur samengevoegd. 

                                                 
1 De ‘Blue-IJsselkaart’ is gebaseerd op de ‘Blue Ocean’-methode door Participatiehuis Rode 

Wouw. 



 

 
Figuur 3. Blue-IJsselkaart: wat moet de gemeente beter, anders, niet en blijven 

doen? Gr1 en gr2 geven aan in welke groep wat is genoemd. 
 

Voor de deelnemers uit de sportwereld is duidelijk is dat wat betreft sporten de 

gemeente niet zomaar verder moet bezuinigen, meer regels moet opstellen of 

zich moet terugtrekken. Burger(stichtingen) moeten in aanmerking kunnen 

komen bij eventuele privatiseringen. Juist de samenwerking tussen verenigingen, 

dorpen en gemeente is noodzakelijk voor een gevarieerd en blijvend aanbod van 

sporten. Verbinding is een kernwoord; alleen op die manier kan er meer 

draagvlak worden gecreëerd en per kern worden ingespeeld op maatschappelijke 

en lokale ontwikkelingen. 
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