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Adviesnota raad
Vaststellen sport- en beweegbeleid 'Veldhoven Beweegt'
Samenvatting

De kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger" had een looptijd tot 2014. Door de 
huidige snel veranderende samenleving, de grote veranderingen in het sociaal domein 
vanwege de diverse decentralisaties en op basis van de resultaten van het 
samenspraakproces is de behoefte aan een nieuw visiedocument voor sport en 
bewegen gebleken. Een document dat bevordert dat elke inwoner, uit het oogpunt van 
gezondheid, vorming en ontplooiing op verantwoorde wijze kan sporten en bewegen.

In het nu voorliggende visiedocument "Veldhoven Beweegt!", worden de kaders 
aangegeven voor het toekomst bestendig sport- en beweegbeleid. De 
sportaccommodaties zullen een belangrijke rol blijven spelen, maar nieuwe 
ontwikkelingen op het terrein van sport en bewegen, vragen om nieuwe activiteiten. 
Niet alleen voor komend jaar maar ook voor de middellange termijn.

Beslispunten

1. Het visiedocument 'Veldhoven Beweegt!' vast te stellen.
2. De op het visiedocument gebaseerde uitwerkingsnota's ter besluitvorming aan 
de raad voor te leggen.

Inleiding

Door de huidige snel veranderende samenleving, de grote veranderingen in het sociaal 
domein vanwege de diverse decentralisaties en op basis van de resultaten van het 
samenspraakproces is de behoefte aan een nieuw visiedocument voor sport en 
bewegen gebleken. Daarom actualiseren we de vigerende Kadernota Sport 
'Veldhoven: een sport hoger' 2009-2014.

Dankzij de inbreng van de partners in dit constructieve samenspraaktraject leggen we 
een nieuw Veldhovens sport- en beweegbeleid aan u voor. Dit beleid richt zich op twee 
belangrijke pijlers: sportparticipatie en sport- en beweegklimaat (onderverdeeld in 
sportieve ruimte en sportaanbieders).

1. Sportparticipatie
Alle Veldhovenaren kunnen genieten van sport en bewegen, ieder op zijn eigen 
manier en niveau. Voor elke doelgroep is er een betaalbaar, passend sport- en 
beweegaanbod verzorgd door een breed scala aan sportaanbieders. We trekken 
daarin op met lokale (maatschappelijke) partijen en aanbieders.

2. Sport- en beweegklimaat of infrastructuur
Sportieve ruimte
De voorzieningen op het gebied van sport zijn uitdagend om diverse 
doelgroepen te voorzien in hun behoeften, zowel in verenigingsverband als bij 
individuele activiteiten. Dit heeft Veldhoven opgenomen in haar stadsvisie. Dat



betekent een toegankelijk, aantrekkelijk en duurzaam aanbod van sportieve 
ruimte en sportaccommodaties.

Sportaanbieders
Veldhoven kent diverse vitale en maatschappelijk actieve sportverenigingen en 
andere sportaanbieders die sporten en bewegen toegankelijk maken voor alle 
Veldhovenaren.

Het visiedocument "Veldhoven Beweegt!" formuleert ambities op de deelgebieden 
participatie, accommodaties en aanbod, en heeft de ambitie om in een wijk partijen 
samen te brengen om gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

» Kerntakendiscussie 
» Subsidiebeleid
» Kadernota Maatschappelijke participatie 
» Stadsvisie Veldhoven 2015-2030

Beoogd effect

Het stimuleren en mogelijk maken van sport en bewegen met als doel een gezonder 
woon- en leefklimaat en een vitale samenleving te realiseren.

Argumenten

1.1 De kaders dragen bij aan een sterk sport- en beweegklimaat.

Sport is een effectief middel om inwoners meer te laten bewegen en te laten meedoen 
in de maatschappij. Om die reden is het belangrijk om integraal, samen met 
aanpalende beleidsterreinen, verder beleid te definiëren, uit te rollen en daarmee te 
bouwen aan een sterk sport- en beweegklimaat. Veldhoven is dan een gemeente, 
waar sport en bewegen verweven is in het leven van alledag en sport- en 
beweegaanbod in ruime mate aanwezig is. Voor ieder wat wils. Met een rijk 
verenigingsleven, gedragen door Veldhovenaren die zich inzetten voor de stad en voor 
de sport.

1.2 De kaders kunnen rekenen op draagvlak bij de doelgroepen.

Het visiedocument is tot stand gekomen volgens de samenspraakprocedure van de 
gemeente Veldhoven en in samenwerking met uiteenlopende Veldhovense partijen.
Om relevante en belangrijke informatie op te halen en draagvlak te creëren, zijn er 
brainstormsessies georganiseerd met:

» Een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit de Veldhovense 
sportwereld.

» Binnensportverenigingen.
» Buitensportverenigingen.
» Professionele instellingen/organisaties zoals onderwijs, kinderopvang, GGD, 

Cordaad, MMC, KBO, Seniorenraad en Stichting Leergeld.
» Ongeorganiseerde sporters (door middel van enquête).

Deelnemers aan het samenspraaktraject staan voor het merendeel achter de 
voorgestelde kaders.

1.3 Het stellen van kaders is een bevoegdheid van uw raad.

Vanuit uw kaderstellende bevoegdheid leggen wij dit voorstel aan uw raad voor.
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Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen of risico's bij dit voorstel.

Financiën

Het visiedocument heeft geen financiële consequenties.

Communicatie en samenspraak

Zoals aangegeven is de nieuwe nota tot stand gekomen in samenspraak en in 
samenwerking met uiteenlopende Veldhovense partijen. We zijn hen zeer dankbaar 
voor hun inbreng en constructieve houding tijdens de bijeenkomsten.
Een verslag van dit samenspraaktraject en de ambities in de nota zullen we, na de 
vaststelling door uw raad, opnemen in het Gemeentenieuws.

Uitvoering | planning

Na vaststelling van het visiedocument "Veldhoven Beweegt!" zetten we de 
samenspraak met de partners voort. We gaan dan het document vertalen naar 
concrete acties. Deze worden opgenomen in uitvoeringsnota's die telkens voor een 
periode van drie à vier jaar worden opgesteld en aan uw raad worden voorgelegd.
Bij de uitwerking leggen we een aantal nieuwe accenten. Bijvoorbeeld door nog meer 
wijkgericht te gaan werken, meer sport- en beweegaanbod voor jongeren en ouderen 
te creëren, het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking zichtbaarder 
te maken en meer betrokkenheid vanuit andere partijen dan de sport te stimuleren.

Bijlagen

Bijlage I: visiedocument "Veldhoven Beweegt!"

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 
De oordeelsraad adviseert het besluit als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 13 december, mits de formulering van het raadsbesluit inzake de 
ambities nader wordt beschouwd en eventuele tekstuele wijzigingen - naar het oordeel 
van de raad - adequaat plaatsvinden.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Het college heeft de considerans in het raadsbesluit aangepast. Hierin zijn de 
opgenomen ambities verwijderd. In het raadsbesluit is een beslispunt toegevoegd. 
Tevens is in het raadsvoorstel een nuance aangepast bij "Argument 1.3" en is in 
Visiedocument de passage van het zwembad verwijderd. De resultaten van het 
onderzoek, beter gebruik van sportaccommodaties, zullen worden meegenomen in de 
uitwerkingsnota.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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