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VOORWOORD

Sport verbindt, sport verbroedert, sport geeft zoveel mensen plezier. Ik zie het ’s ochtends al, onderweg naar het 

gemeentehuis, de vroege lopers en fietsers. En op de scholen en bij de verenigingen zijn de gymlessen en trainingen vol 

sport- en beweegplezier in voorbereiding. Ik voel wat sport met onze Veldhovenaren doet: genieten van het bewegen, de 

natuur, het samenzijn, een daginvulling of sportieve prestaties.

Als wethouder Sport wil ik graag helpen om de waarde van sport en bewegen nog beter te benutten. De basis is op orde, 

maar we willen meer.

We, want ook u gelooft in de kracht van sport en bewegen. Dat blijkt uit de gesprekken die we met inwoners en 

organisaties in Veldhoven in aanloop naar het visiedocument en dit uitvoeringsprogramma hebben gevoerd. Inmiddels 

omarmt eenieder de gedachte dat we fit moeten zijn en blijven, willen we goed kunnen functioneren. Niet alleen 

lichamelijk, ook voor de geestelijke gezondheid en de sociale structuur heeft bewegen een positief effect.

We, want daarin werken we samen. Als gemeente willen we onze bijdrage leveren door daar te investeren waar nodig, 

maar vooral door processen te faciliteren om een structurele samenwerking met en tussen zoveel mogelijk betrokken 

partijen in het veld op gang te brengen. Integraliteit is daarbij essentieel: samen met andere domeinen, ook als het gaat 

om middelen!

Als gemeente streven we naar gezonde, veerkrachtige en zelfredzame inwoners. Dit uitvoeringsprogramma geeft hieraan 

concreet invulling, maar laat tegelijkertijd voldoende ruimte tot aanpassing. Meebewegen met actualiteit en daar waar de 

behoefte zich concreet manifesteert.

Piet Wijman
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INLEIDING “ALLE VELDHOVENAREN IN BEWEGING”

In navolging van het visiedocument “Veldhoven Beweegt” presenteren wij nu het uitvoeringsprogramma 2017-2020. Een 

programma dat bevordert dat elke inwoner, uit oogpunt van gezondheid, vorming en ontplooiing op verantwoorde wijze 

kan sporten en bewegen. We geven aan wat we samen met de burgers, verenigingen (sport, buurt), het onderwijs, 

bedrijfsleven en instellingen (welzijnsorganisaties, KBO, zorg etc.) gaan doen om onze doelstelling te realiseren: alle 

Veldhovenaren in beweging!

Eerder formuleerden wij onze droom dat in 2030 alle Veldhovenaren sporten of bewegen: jong en oud, ongeacht 

beperking, achtergrond en afkomst. Dat sporten en bewegen voor iedereen een vanzelfsprekendheid is. Niet alleen voor 

de (fanatieke) sportbeoefenaars in Veldhoven, ook voor alle anderen en partijen die een bijdrage leveren aan sociaal

maatschappelijke en economische thema’s waarvoor Sport en Bewegen zo’n belangrijk instrument is. In onze droom 

werken overheid, duurzame sportverenigingen, onderwijs en gezondheidsorganisaties samen. Is het een automatisme om 

integraal, dus domein overstijgend, uitdagingen aan te pakken en problemen op te lossen. Zijn we trots op onze 

multifunctionele accommodaties en openbare ruimten in verschillende wijken, waar beoefenaars van uiteenlopende 

sporten en hobby’s elkaar ontmoeten. En trots op een tolerante samenleving met respect voor mede-inwoners, waar 

Sport en Bewegen een bijdrage aan heeft geleverd.

Dit programma beschrijft wat we dan concreet gaan doen, om onze droom in 2030 verwezenlijkt te hebben. 

Vanzelfsprekend is het door de Raad op 13 december 2016 vastgestelde visiedocument met inbegrip van de suggesties 

voor de verdere uitwerking als uitgangspunt genomen. En natuurlijk hebben we de samenspraakprocedure van de 

gemeente Veldhoven gevolgd. Aan dit proces namen enthousiaste betrokken partijen deel. Veel aanvullende ideeën 

geopperd die natuurlijk bij de verdere uitwerking meegenomen kunnen worden. Geheel in lijn met de dynamiek van Sport 

en Bewegen en om voldoende aansluiting bij actuele ontwikkelingen te behouden, wordt het programma periodiek herijkt.

UITVOERINGSPROGRAMMA "VELDHOVEN BEWEEGT" 2017 -2020
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AMBITIES

Alle Veldhovenaren in beweging! Dat is en blijft de kern van ons beleid. We baseren ons op de ambities uit het 

visiedocument.

Sportparticipatie: toegankelijk en voor iedereen

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.

- Eind 2020 50Zo van de inwoners, die nu niet sporten of bewegen, in beweging krijgen.

- Versterken van maatwerk op het gebied van Sport en Bewegen, gericht op de verschillende doelgroepen.

- Innovatie in stimuleringsprogramma's zodat we blijven aansluiten op de veranderende sport- en 

beweegvraag van doelgroepen; het integreren van nieuwe sport- en spelvormen voor de diverse 

doelgroepen met gebruik van moderne communicatiemiddelen.

Sport- en beweegklimaat: een optimale sport- en beweeginfrastructuur

Sportieve ruimte
De voorzieningen op het gebied van sport moeten uitdagend zijn 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, laagdrempelig, aantrekkelijk aanbod van sportieve ruimte en sportaccommodaties dat 

bijdraagt aan:

- Realisatie van een sport- en beweegvriendelijke openbare ruimte en het beter benutten van parken en groen 

voor sport en sportieve recreatie.

- Een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam aanbod van sportieve ruimte en sportaccommodaties, 

die bijdragen aan leefbare wijken en daarmee een aantrekkelijke gemeente.

- Stimuleren van multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties met duurzaamheid in gebruik en in inrichting 

als uitgangspunt.

- Stimuleren van privatisering daar waar mogelijk en/of noodzakelijk.

- Realiseren van niveauverlaging/uitbesteding van het onderhoud van sportaccommodaties waar mogelijk.

UITVOERINGSPROGRAMMA "VELDHOVEN BEWEEGT" 2017 -2020
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Sportaanbieders
Veldhoven kent diverse vitale en maatschappelijk actieve sportverenigingen/bedrijven en andere sportaanbieders 

waaronder ook de combinatiefunctionarissen, die sporten en bewegen toegankelijk maken voor alle Veldhovenaren:

- Het versterken van de samenhangende sport- en beweeginfrastructuur waarin alle aanbieders samenwerken en 

waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van kennis, uitvoeringskracht en middelen.

- Het optimaal benutten van de sport- en beweeginfrastructuur en het sportnetwerk bij de aanpak van doelen in 

het sociale, ruimtelijke en economische domein.

- De verdere ontwikkeling van maatschappelijk betrokken verenigingen, het ondersteunen van vitale en 

maatschappelijk actieve aanbieders van sport- en beweegactiviteiten.

8
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STRATEGIE

In dit hoofdstuk geven we aan hoe we onze ambities willen realiseren. We presenteren drie uitvoeringsstrategieën, waarin 

we aangeven wat we concreet gaan doen. Wat goed is behouden we en zetten we door, waar nodig starten we nieuwe 

initiatieven.

In actie: sport verbindt!

Het doel van de gemeente Veldhoven is “Alle Veldhovenaren in beweging!”, te beginnen bij de jeugd; jong geleerd is 

immers oud gedaan. Een vitale Veldhovenaar is een Veldhovenaar die voldoende beweegt of sport, die gezond leeft en 

die zich gezond voelt. Hij of zij neemt deel aan het sociale leven, kent de regels en speelt het fair. Heeft zijn of haar eigen 

doelen: de beste zijn, voor de gezelligheid, om op gewicht te blijven of komen, om structuur aan de dag te geven of om 

onder de mensen te zijn. Hij of zij laat anderen meedoen en meegenieten van sport.

Sportstimulering; alle Veldhovenaren in beweging! Wat zijn onze uitdagingen?

Jeugd

Er is veel aanbod voor jeugd en kinderen komen via diverse kanalen in aanraking met spelen, sporten en bewegen. Denk 

aan kinderopvang, gymlessen op school, buitenschoolse opvang, kennismakingslessen, scouting en sportverenigingen. 

De voornaamste uitdagingen zijn:

- De infrastructuur op betaalbare wijze flexibel maken. Hiermee worden niet alleen verenigingen en clubs bedoeld 

maar ook scholen en opvang.

- Twee uur sportlessen per week onder leiding van een sportleerkracht in het basisonderwijs.

- Nieuwe concepten zoals het combineren van games en computers met bewegen.

- Een vangnet creëren voor kinderen die het nodig hebben.

Volwassenen

Voor volwassenen zijn er ruime sport- en beweegmogelijkheden. Als lid van een sportvereniging of sportschool of als 

individuele, ongeorganiseerde, sporter.

De uitdagingen zijn:

- Het creëren van een passend, flexibel aanbod om sporten en bewegen blijvend te stimuleren.

- Terugloop in de sportactiviteit tussen het 35e en 42e levensjaar terug te dwingen.

UITVOERINGSPROGRAMMA "VELDHOVEN BEWEEGT" 2017 -2020
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Ouderen

De doelgroep ouderen kunnen we opsplitsen in 3 categorieën:

- Werkende ouderen (55+, vaak nog actief).

- Gepensioneerde ouderen (65+, vaak slapende leden van verenigingen die wel als vrijwilliger actief zijn).

- Vooroorlogse ouderen (80+, vaak alleen fysio- of ergotherapie).

In Veldhoven is het sport- en beweegaanbod voor ouderen niet overal bekend.

De voornaamste uitdagingen zijn:

- Ontwikkelen van een aanpak per wijk/woonservice zone die ouderen in staat stelt te sporten of bewegen. 

Maatwerk is hierbij belangrijk.

- Het stimuleren van blijvende betrokkenheid bij hun netwerk en de samenleving van ouderen vanaf 55 jaar.

- Bekendheid geven aan de sporten. Bijvoorbeeld door een doordeweekse competitie.

- Ouderen die niet of nauwelijks sporten of bewegen stimuleren om deel te nemen aan een vitaliteitsscreening op 

basis waarvan een persoonlijk en passend beweegadvies wordt gegeven.

Mensen met een beperking

Een aantal verenigingen heeft aanbod voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Hierover is echter 

weinig bekend bij de inwoners van Veldhoven.

Uitdagingen:

- Het aanbod Sport en Bewegen voor mensen met een beperking zichtbaar maken.

- Sporten en Bewegen voor mensen met een beperking faciliteren:

o Het vraagt om specifieke expertise en ervaring van begeleiders en vrijwilligers. 

o Er moet een oplossing komen voor de hoge kosten van met name vervoer en aangepaste 

voorzieningen.

o Voorlichting: het brengt een bepaalde druk met zich mee voor verenigingsbestuurders en niet elke 

vereniging zit op deze maatschappelijke opgave te wachten.

10
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Vluchtelingen en statushouders

De doelgroep omvat verschillende categorieën: kinderen, alleenstaande minderjarigen, volwassenen met kinderen, 

volwassenen zonder kinderen, ouderen, mensen met een beperking of trauma. Mogelijk dienen op basis van 

cultuuraspecten nog aparte categorieën te worden gedefinieerd.

Uitdagingen (rondom integratie & participatie):

- Inbedden van impulsen voor deze doelgroep in de lokale sport- & beweeginfrastructuur. Sportverenigingen doen 

er goed aan om rekening te houden met de aanwezigheid of komst van nieuwe groepen allochtonen. Dit geldt 

ook voor combinatiefunctionarissen. De samenstelling van de bevolking is blijvend aan verandering onderhevig 

en het is verstandig daarop in te spelen.

- Juist vanwege, soms grote, cultuurverschillen is het moeilijk om allochtonen in beweging te krijgen. Dit geldt 

voornamelijk voor vrouwen.

Expats en hun gezin

Veel expats zijn specialistische kenniswerkers, waarvoor het bedrijfsleven investeert om ze te behouden. Secundaire 

arbeidsvoorwaarden zijn meer dan uitstekend en sport- en beweegaanbod maakt hiervan onderdeel uit. Expats maken in 

behoorlijke mate gebruik van de bestaande voorzieningen.

Uitdaging:

- Hoe spreken we de partners en kinderen van deze expats aan, hoe bereiken we hen?

- Inbedden van impulsen voor deze doelgroepen in de lokale sport- & beweeginfrastructuur.
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Alle Veldhovenaren in beweging: het beweegteam, de beweegcoach, beweegpunten en 

beweeginitiatieven

Om de ambities te verwezenlijken is gerichte inzet van professionals, samenwerking en een herkenbaar en toegankelijk 

sport- en beweegaanbod noodzakelijk.

- Het beweegteam bestaat uit sport en beweegprofessionals en hun maatschappelijke collega's. Het betreft hier 

primair combinatiefunctionarissen en wijkmakelaars, de gezichten van het bestaande aanbod en in de wijk. Zij 

werken samen met maatschappelijke partners, waaronder alle basisscholen, GGD, CJG etc. en zorgen met de 

netwerkaanpak voor verbindingen en maatwerk met als doel “Alle Veldhovenaren in beweging!”

- Beweegpunten zijn herkenbare, fysieke locaties waar de inwoners van Veldhoven terecht kunnen voor specifiek 

beweeg- en sportaanbod en elkaar kunnen ontmoeten.

- In het beweegteam zijn beweegcoaches werkzaam; beweegprofessionals werkzaam voor met name andere 

doelgroepen dan de jeugd in het primair onderwijs.

- Met concrete beweeginitiatieven zetten we de kracht van sport en bewegen in om andere sociaal

maatschappelijke en economische doelstellingen te realiseren.

Beweegteam

Jong geleerd is oud gedaan; al op jonge leeftijd bewegen!

Binnen Veldhoven zijn 3 combinatiefunctionarissen (2,3 fte) werkzaam die zich met dagarrangementen op de jeugd 

richten:

- Bewegingsonderwijs draagt bij aan de motorische en beweegvaardigheden van kinderen. Onderzoek toont aan 

dat kinderen die kwalitatief goed en voldoende bewegingsonderwijs hebben gehad gezonder zijn.1 In 

samenwerking met het onderwijs verzorgen de combinatiefunctionarissen binnen het beweegteam het binnen- 

en buitenschools aanbod en levert de vakleerkracht een bijdrage aan het vergroten van de beweegparticipatie 

onder de jeugd. Deze dagarrangementen tellen zo'n 20 tot 30 projecten per periode.

- Daarnaast worden incidentele projecten en nevenactiviteiten door dit team verzorgd zoals het sportcafé, de 

nationale sportweek en verenigingsondersteuning.

- Ook wordt, door de inzet van het beweegteam, het bewegingsonderwijs naar een hoger plan getild. Het 

uitgangspunt is tenminste 2 uur per week bewegingsonderwijs.

- We zetten het programma met kennismakingslessen2 voort en beogen daarbij intensive samenwerking met de 

combinatiefunctionarissen met als doel een samenhangend aanbod.

- De activiteiten van de combinatiefunctionarissen zijn o.a. gericht op het stimuleren van doorstroming naar 

verenigingen.

- Om kinderen die in armoede leven toch te laten sporten en bewegen blijven we samenwerken met Stichting 

Leergeld.

1 Onderzoek Mulier Instituut 2014 en Artikel in SportExpert op basis van onderzoek Mulier Instituut 2015
2 In 2017 betreft het een samenwerking met Sjors Sportief
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In ontwikkeling/nieuw:

- We inventariseren welke initiatieven er al zijn die gaming/computers en sport/bewegen al combineren, 

maar dagen het lokale bedrijfsleven uit hiervoor nieuwe concepten te ontwikkelen. Hiertoe schrijven we 

in 2017 een prijsvraag uit.

- Het beleid is continue in ontwikkeling en kent een verbreding naar gezondheid (inrichting volgens de 

thema’s van de gezonde school) en naar andere doelgroepen (organisatie FIT-dagen in samenwerking 

met KBO’s).

- We zijn voornemens om JOGG-gemeente te worden. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. 

Onder het motto “Nu te zwaar, morgen kwetsbaar” ontwikkelde de organisatie de JOGG-aanpak; met 

deze aanpak zetten lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich in voor een 

gezonder gewicht onder jongeren. De aanpak richt zich op jongeren van 0 tot 19 jaar en hun directe 

omgeving. Hier ligt een duidelijke relatie naar het WMO-taakveld3.

- Deze verbreding in meerdere opzichten vereist ontwikkeling van kennis (van onder meer specifieke 

doelgroepen) en competenties (onder andere samenwerking en in het bijzonder samenwerking tussen 

partijen met verschillende, soms ogenschijnlijk tegengestelde, belangen4) waar nadrukkelijk aandacht 

voor zal zijn. Onderdeel hiervan is het inrichten van intervisie met combinatiefunctionarissen uit andere 

gemeenten die al ervaring met andere doelgroepen en integraal werken hebben.

Fittesten en kennismakingslessen voor ouderen5

In navolging van de kennismakingslessen voor de jeugd starten we in 2017 nog voor 55-plussers met een 

vergelijkbaar initiatief. We bieden fittesten aan waarbij getest wordt op lenigheid, knijpkracht, bloeddruk, 

reactiesnelheid en conditie. Na de test krijgen deelnemers een (beweeg-)advies op maat en een overzicht van wat 

er binnen Veldhoven (en de regio) wordt aangeboden om fit en gezond te blijven. Deelnemers kunnen vervolgens 

met deze activiteiten kennismaken om te ondervinden wat aanspreekt en wat past.

Proeftuin: de wijkgerichte aanpak

De wijkmakelaar heeft als uitdaging om het totale speelveld per wijk in kaart te brengen en dit te koppelen aan 

demografische opbouw en sociale kengetallen (zoals de monitor Sociale Veerkracht van het PON, de monitor van 

de GGD en de eigen wijkatlas in Veldhoven). Hij bepaalt waar de prioriteiten liggen; aan welke sociaal 

maatschappelijke doelstellingen kunnen sport- en beweegactiviteiten positief bijdragen? Het gaat hierbij om 

thema’s als sociale cohesie/eenzaamheid, armoede, maar ook zaken als leefbaarheid, sociale veerkracht waar 

meerdere beleidsterreinen mee gemoeid zijn en een integrale aanpak dus noodzakelijk is.

In 2018 voeren we een pilot in de wijk Zonderwijk uit. In die wijk brengen we partijen samen en ieder der partijen 

stelt tijd, netwerk en/of geld ter beschikking. Een kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers der partijen, gaat

In april 2017 volgen al 121 gemeenten de JOGG-aanpak. Voor meer informatie en achtergronden, kijk op de website van JOGG 
Dit noemen we ook wel multi stakeholder management 
In 2017 starten we met Max Vitaal

UITVOERINGSPROGRAMMA "VELDHOVEN BEWEEGT" 2017 -2020
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aan de slag met een onafhankelijke procesbegeleider, waarbij zij samen de concrete doelstellingen formuleert en 

realiseert. De activiteiten vinden gecoördineerd vanuit een centraal beweegpunt in de betreffende wijk plaats. De 

wijkmakelaars lopen gedurende het gehele traject mee met de onafhankelijk procesbegeleider, zodat aanpak en 

werkwijze na afloop verankerd zijn en in andere wijken ingezet kunnen worden.

In de pilot beogen we:

- Het samenbrengen van jong en oud;

- Preventie van eenzaamheid;

- Aanpakken op maat voor ouderen (rekening houdend met de uitkomsten van de fittesten), vluchtelingen en 

statushouders en partners en kinderen van expats;

- Samenwerking tussen de verschillende stakeholders (combinatiefunctionarissen, onderwijs verenigingen, 

instellingen);

- Flexibilisering van het aanbod (in combinatie met nieuwe verdienmodellen);

- Het optimaal benutten en ‘openbaar maken' van bestaande accommodaties (ook voor andere domeinen);

- Het sportief benutten van de openbare ruimte.

Initiatieven worden ondersteund met communicatie zodat deze bij de verschillende doelgroepen ook bekend zijn en 

worden zoveel mogelijk ingebed in de bestaande infrastructuur. Voor ons als gemeente betekent deze integraliteit dat we 

portefeuille overstijgend te werk moeten gaan en middelen ter beschikking zullen stellen om deze ontwikkeling te 

faciliteren en om uitgaven op lange termijn, zoals bijvoorbeeld in de zorg, te beperken. E.e.a. sluit uitstekend aan bij het 

eind 2015 vastgestelde Profiel van Veldhoven.

Beweegpunten

Sporten voor mensen met een beperking

Gezond en vitaal ouder worden is een belangrijk thema met het oog op de toekomst. Met behulp van een subsidie vanuit 

de provincie Noord-Brabant is er in het kader van Bijzonder Sportief een regionaal sportloket gerealiseerd, waarin 

Bergeijk, Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Valkenswaard en Veldhoven samenwerken6. Sporten en 

bewegen helpt (chronisch) zieken aan een betere gezondheid en revalidanten aan herstel en onafhankelijkheid. Voor 

burgers met een fysieke of verstandelijke beperking is sport en bewegen essentieel gebleken en het verhoogt de 

participatie binnen de samenleving. Het beweegpunt in wijken zorgt ervoor dat er een structuur ontstaat waarbinnen het 

aanbod aan beweegactiviteiten voor mensen met een handicap inzichtelijk en beschikbaar is.

6 Met de gemeenten Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son â Breugel en Waalre vinden gesprekken over aansluiting plaats
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Het netwerk aangepast sporten brengt de doelgroep bij elkaar, draagt bij aan sociale ontmoetingen en bemiddelt ‘niet- 

actieven’ naar sport- en beweegaanbod. Voorlichting over sporten met een beperking voor verenigingen maakt onderdeel 

uit van de activiteiten.

Loket aangepast Sporten Regio Eindhoven: Sportlight

Ambitie

De sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking in de regio Eindhoven structureel 

verhogen. Hiervoor bundelen we kennis, kwaliteit, menskracht, accommodaties en financiën. We zijn 

digitaal en fysiek vindbaar voor potentiële sporters, sportaanbieders, organisaties en instellingen. Ons 

streven is: niemand staat buitenspel, plezier staat voorop en bevorderen van gezondheid.

Doelgroep

Sportlight richt zich op mensen met een

- Fysieke en/of motorische beperking

- Verstandelijke beperking

- Chronische aandoening

- Visuele beperking

- Auditieve beperking

- Psychische beperking

De geschatte omvang van de doelgroep in de regio is 38.000 mensen.

Door samenwerking

- Koppelen we vraag en aanbod op www.unieksporten.nl

- Verbinden we kennis in een regionaal netwerk aangepast sporten

- Krijgt aangepast sporten meer aandacht en prioriteit

- Wordt budget efficiënt besteed

- Hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

- Wordt het bereik groter voor zowel sporters als sport- en beweegaanbieders

- Wordt kader efficiënt ingezet en worden krachten gebundeld

- Wordt optimaal gebruik gemaakt van accommodaties

- Kunnen we knelpunten over vervoer en hulpmiddelen in breder verband bespreken en beslechten

- Wordt voorlichting over aangepast sporten beter bereikbaar

- Worden lokale activiteiten beter bekend en versterkt
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Ontmoeten onder begeleiding van de beweegcoach

Op centrale plekken in de wijken (de beweegpunten) komen specifieke doelgroepen bij elkaar om samen te bewegen of 

te sporten, waarbij na afloop samen een kopje koffie gedronken kan worden.

Denk hierbij aan initiatieven als dementiewandelingen, biowalking, fietsen of zwemmen maar ook gerichte activiteiten voor 

ouderen, onze nieuwe inwoners of de partners en kinderen van expats. De beweegcoach begeleidt de activiteiten. Het is 

belangrijk dat faciliteiten dichtbij de woonomgeving van deze specifieke doelgroepen gecreëerd worden 

(drempelverlagend en duurzaam effect).

Beweeginitiatieven

Voor alle beweeginitiatieven geldt dat we zoveel mogelijk het bestaande speelveld actief betrekken. Geen nieuwe zaken 

optuigen wanneer bestaande partijen met een klein beetje hulp ook hun nieuwe of aangepaste rol in kunnen vullen.

Participatie via sport

Sporten houdt miljoenen mensen fit en productief. Het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van vitale burgers levert 

een enorme meerwaarde voor de economische aantrekkingskracht van de gemeente Veldhoven. Ook kunnen burgers 

door te sporten en bewegen, letterlijk weer fit worden voor de arbeidsmarkt. Maatschappelijke partners en lokale 

ondernemers worden uitgedaagd om werkenden, in het bijzonder jongvolwassenen (35-42) te laten blijven sporten, maar 

ook om zich in te zetten voor participatie van specifieke doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De projecten 

hebben een positieve invloed op diverse leefstijlfactoren zoals de psychosociale en lichamelijke gezondheid.

Zo bieden sportverenigingen mensen de kans om actief te zijn; via sportbeoefening maar ook door het verrichten van 

allerlei soorten werkzaamheden die van belang zijn om een vereniging te laten functioneren. Verenigingen hebben steeds 

meer behoefte aan vrijwilligers; bij het activeren van bijstandsgerechtigden gaan we dit onder de aandacht brengen. En 

met behulp van de meedoen regeling blijft deze doelgroep in beweging en daarmee ook vitaal voor de arbeidsmarkt. Het 

creëren van participatiebanen in de sport, vormt een kans welke we gaan onderzoeken.

Verbinden sociale domein; sport & gezondheid

De kosten van de gezondheidszorg lopen op, zowel door de vergrijzing als door een toenemende inactieve leefstijl. 

Daarnaast neemt de vraag naar zorg voor gezondheid toe. Innovaties zijn vaak aanbod gedreven en sluiten onvoldoende 

aan bij de behoeften. De gemeente Veldhoven bevordert een gezonde leefstijl voor al haar inwoners en heeft extra 

aandacht voor kwetsbare groepen. In de toeleiding door zorgprofessionals worden veelal interventies binnen de 

bestaande keten gekozen waarbij sport en bewegen vaak vergeten worden. Kansen alom dus om in te zetten op een 

actieve levensstijl?
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Onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider vinden eind 2017 werksessies plaats tussen de verschillende 

portefeuillehouders, hun ambtenaren en desgewenst partijen in het veld. Een standaard aanpak leidt de betrokkenen via 

werkateliers van analyse en startfoto via doelen en keuzes naar kaders en borging met als eindresultaat een actieplan 

plus bijbehorende werkwijze en organisatie en begroting met dekkingsplan. Een infrastructuur die het fundament vormt 

voor toekomstige publiek-private samenwerking, het testen van nieuwe oplossingen en businessconcepten en open 

innovaties op andere thema’s. De proeftuin wijkgerichte aanpak kan daarbij de logische landingsplek voor het vervolg zijn, 

maar we laten ons daarbij leiden door de behoefte.

Verbinden met leisure/economie

Topsportevenementen in de regio benutten we om maximale spin-off te creëren. Niet alleen voor burgers maar juist ook 

voor (leisure) ondernemers. Ook gaan we onderzoeken in hoeverre de reeds bestaande regionale samenwerking 

(gebiedsimpuls) rondom wandel- en fietsroutes zodanig uitgebreid en verstevigd kan worden zodat extra spin-off ontstaat 

(Bezoekers, Bestedingen, Bedden of zelfs Banen).
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Duurzame verenigingen

Sportverenigingen met hun vele vrijwilligers, sportondernemers, andere aanbieders van sport en de 

combinatiefunctionarissen vormen een essentieel onderdeel van de sportinfrastructuur; zij bieden op allerlei manieren de 

mogelijkheid tot sporten en bewegen en daarmee (sportief) plezier.

De vele sportverenigingen in Veldhoven krijgen en nemen in toenemende mate meer verantwoordelijkheid om zelf hun 

sportvoorziening te onderhouden, naast hun primaire taak: het aantrekken en behouden van (tevreden) leden die hun 

specifieke sport willen beoefenen. Maar verenigingen staan voor grote uitdagingen. Deze uitdagingen zijn niet nieuw. 

Landelijk gezien neemt het aantal leden bij veel verenigingen af, is het lastig om vrijwilligers te vinden en wordt het 

financieel dus steeds moeilijker voor sportverenigingen om de eindjes aan elkaar te knopen. De manier waarop de 

vereniging met deze uitdaging omgaat, bepaalt de mate van toekomstbestendigheid.

Het grootste deel van het sportbudget (± 850á) besteden we aan goede en toegankelijke accommodaties. Je kunt echter 

als gemeente nog zoveel prachtige sportruimte en -accommodaties hebben, maar wanneer deze niet toegankelijk zijn en 

er niet voldoende activiteiten voor de diverse doelgroep worden georganiseerd, dan schiet niemand daar iets mee op.

We ondersteunen daarom onze verenigingen om, in de breedste zin van het woord vitaal te blijven. Want in Veldhoven 

gaat het relatief gezien goed met de verenigingen en dat willen we graag zo houden. In ruil daarvoor dagen wij ze uit om 

hun aanbod af te stemmen op ontwikkelingen in en behoeften van de samenleving en samen te werken; verenigingen 

onderling maar ook met andere partijen.

Sportaccommodaties

Investeren

Om in de toekomst de noodzakelijke uitbreiding en vervanging van sportaccommodaties mogelijk te maken hebben we 

het Mulier Instituut gevraagd de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte bij de georganiseerde en 

ongeorganiseerde buiten- en binnensport in kaart te brengen. Daarbij wordt gekeken naar hoe de behoefte zich verhoudt 

tot het huidige aanbod en de te verwachten bevolkingsontwikkeling. In dit onderzoek is ook aandacht voor 

kunstgrasvelden, multifunctionaliteit, het onderwijs (zaalcapaciteit) en de regio.

In samenwerking met adviesbureau Kybys wordt het vervangingsfonds buitensport weer geactiveerd. Wanneer komt 

welke accommodatie aan de beurt en wat zijn de daarbij behorende kosten.
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Beheer & onderhoud en privatiseren

Verenigingen die zelf werkzaamheden willen uitvoeren in het kader van beheer en onderhoud bieden we hiertoe de 

mogelijkheid. In ruil daarvoor ontvangen deze verenigingen een vergoeding. Per vereniging betekent dat een 

maatwerkafspraak. Dat geldt ook voor privatisering (in combinatie met cofinanciering) wanneer er een 

investeringsbehoefte is bij verenigingen.

Duurzaamheid

Bij iedere vervanging, uitbreiding of nieuwbouw is verduurzaming c.q. het minimaliseren van de energielasten van de 

accommodatie het uitgangspunt. Dit is altijd maatwerk en wordt dus per accommodatie bekeken, waarbij we dan 

vanzelfsprekend ook de dan geldende subsidiemogelijkheden zoveel mogelijk benutten.

Zwembad

De gemeenteraad heeft uitgesproken dat zwemwater voor Veldhoven wordt behouden. In 2018 vindt definitieve 

besluitvorming plaats.

Vitale vereniging
Een vitale vereniging is een vereniging waar mensen graag sporten, die organisatorisch en financieel de zaken goed voor 

elkaar heeft, over voldoende vrijwilligers beschikt en die voldoet aan alle (fiscaal-)juridische, veiligheids- en 

kwaliteitsvoorwaarden. Primair de verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Waar nodig kunnen zij beschikken over 

de ondersteuning van hun respectievelijke bonden. Ook NOC*NSF beoogt in haar herziene strategie NL Sport de 

verenigingen beter te ondersteunen op het gebied van “ondernemerschap”. Als gemeente vervullen we hier een 

faciliterende rol door te adviseren en verschillende partijen bij elkaar te brengen en te verbinden. Van elkaar leren!

Vrijwilligers

Ook hier betreft het een primaire verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf en is de eerste lijn naar ondersteuning die 

van de bonden. Als gemeente denken wij graag mee in nieuwe oplossingen voor het vinden en behouden van geschikte 

vrijwilligers. Aanknopingspunten zien we bij de thema’s participatie en sociale cohesie: bijstandsgerechtigden 

respectievelijk inwoners in een sociaal isolement. Het is zaak om hierbij zorgvuldig te werk te gaan want veiligheid van de 

sporters en kwaliteit van het sport- en beweegaanbod staan vanzelfsprekend voorop!

Samenwerken

We stimuleren dat verenigingen meer en meer gaan samenwerken. Niet alleen in het gebruik van materialen of 

accommodaties, maar ook rondom wijkgerichte initiatieven of door gezamenlijk in te kopen. Zelfs als het gaat om leden; 

wie vervult welke behoefte van de doelgroep, in plaats van elkaar te beconcurreren. Of wanneer het gaat om bestuur; 

waarom kan het verantwoordelijke bestuurslid accommodatie ook niet voor andere verenigingen werkzaam zijn? Ook hier 

zijn de bonden en NOC*NSF de eerste ingang, maar bij sporttak overstijgende vraagstukken denken en faciliteren wij als
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gemeente graag samen met deze partijen en hun maatschappelijke partners mee, zoals bij het vinden van financiering. 

We stimuleren een sportcafé of vergelijkbaar waarin verenigingen van en met elkaar kunnen leren en zoeken daarbij de 

relevante contacten (zoals bonden, NOC*NSF, Johan Cruyff Foundation, SSNB en VSG), ook in de regio (MRE-verband7 

c.q. stedelijk gebied).

Flexibiliseren van het aanbod en gezonde exploitatie

De huidige verdienmodellen van verenigingen staan onder druk. Mensen willen zich steeds minder voor een langere 

periode en/of t.b.v. een sport vastleggen. Mensen zoeken flexibiliteit. Verenigingen zijn hier, door de traditionele 

afspraken met bonden, niet op ingericht. Is exploitatie zonder zekerheid met betrekking tot inkomsten haalbaar? In de 

proeftuin willen we nieuwe verdienmodellen testen opdat oplossingen voor de toekomst gevonden kunnen worden. Als 

gemeente faciliteren we de dialoog tussen de partijen.

Maatschappelijke functie
Om als vereniging vitaal en dus toekomstbestendig te zijn, is het essentieel om ook de verbinding te zoeken met de buurt, 

zorg- en welzijnsinstellingen, cultuur en het bedrijfsleven in de omgeving. Het bouwen van een ‘community' is daarbij 

essentieel. Goede voorzieningen dragen ook bij aan het behoud of verbeteren van de leefbaarheid.

Het exploiteren van een accommodatie is vandaag de dag een uitdaging. Leegstand kost geld. Veel vraag vindt op 

dezelfde uren plaats. Door samen te werken, ook met andere partijen dan sportverenigingen, wordt het enerzijds 

makkelijker om een accommodatie meer structureel bezet te krijgen en anderzijds zorgt het voor een aanzuigende 

werking van activiteit met spin-off voor alle betrokkenen als resultaat. Het Mulier Instituut neemt dit in haar onderzoek 

mee en de proeftuin in de wijk gaat ons eerste ervaringen opleveren.

Het gaat hierbij niet alleen om de hallen en de velden maar ook het multifunctionele gebruik van bijvoorbeeld kantines. 

Gebruik een accommodatie ook voor andere domeinen, bijvoorbeeld als vertrekpunt voor beweeginitiatieven of neem ze 

op in beweegroutes, laat ze fungeren als beweegpunt. Werk samen met maatschappelijke partners zoals een bibliotheek 

maar ook zorgverleners als de fysiotherapeut.

^--------4

7 MRE = Metropool Regio Eindhoven, de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, het stedelijk gebied daarbinnen telt 9 gemeenten.
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Sportieve ruimte openbaar en openbare ruimte sportief

De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt als een plek om te ontmoeten, te spelen, te sporten en te bewegen. 

Georganiseerd of ongeorganiseerd. Daar waar mogelijk willen we de openbare ruimte in Veldhoven zo inrichten dat deze 

uitnodigt om te spelen, te sporten en te bewegen. Bestaande sportvoorzieningen willen we een zo open mogelijk karakter 

geven. Dit werken we uit door:

- Bestaande sportvoorzieningen toegankelijker te maken

- Aan te sluiten bij herinrichtingsopgaven

- Nieuwe plekken te creëren voor sporten en spelen

Zo vergroten we de leefbaarheid van de stad.

Toegankelijkheid sportvoorzieningen
Op dit moment zijn er drie locaties als multifunctionele accommodatie (MFA) bestempeld. Maar fungeren ze ook zo? 

Welke verbeteringen zijn er nog? De proeftuin in de wijk (flexibiliseren van het aanbod en maatschappelijke functie) gaat 

ons helpen bij het formuleren van verbetermogelijkheden.

Aansluiten bij (her-)inrichtingsopgaven

Conform de nota maatschappelijk vastgoed onderzoeken we bij (her-)inrichtingsopgaven de mogelijkheid om sport en 

bewegen te integreren in de openbare ruimte. Dat kan variëren van speelveldjes, voorzieningen voor dubbelgebruik tot 

een openbare sportschool in de buitenruimte. De inbreng van (toekomstige) bewoners, sportaanbieders en andere 

belangstellingen wordt nadrukkelijk gevraagd.

Nieuwe plekken creëren voor sporten en spelen in de stad
Het gaat hier niet om de aanleg van nieuwe parken, maar het daadwerkelijk benutten van de openbare ruimte. Dit kunnen 

bijvoorbeeld ook bedrijventerreinen zijn. We kijken hierbij naar bestaande programmeringsmogelijkheden als naar nieuwe 

bewegingsvormen zoals calisthenics8.

We creëren in samenwerking met andere domeinen en initiatiefnemers een beweeglocatie in de openbare ruimte in 

Veldhoven. De behoefte is bepalend voor de exacte invulling en locatie; dit kan een bestaand park zijn maar ook een 

bedrijventerrein dat omgeturnd wordt tot gezonde werkomgeving.

8 Calisthenics is uitgegroeid tot een verzamelnaam voor alle oefeningen die worden uitgevoerd met het eigen lichaamsgewicht of in combinatie met 
minimale apparatuur, zoals sit-ups, lunges en push-ups. Het kan overal worden gedaan gegeven de vele voorbeelden van mensen en teams die het 
beoefenen in speeltuinen, buiten fitnessgelegenheden of echte calisthenicsparken. Een uitstekende manier om de openbare ruimte te revitaliseren 
en elkaar te ontmoeten.
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COMMUNICATIE

We hebben enkele stevige ambities geformuleerd. Willen we deze realiseren, dan is het zaak om allemaal in beweging te 

komen. Communicatie speelt daarbij een sleutelrol. Want we richten ons niet alleen tot de inwoners van Veldhoven, maar 

ook tot de sportverenigingen en -aanbieders, het onderwijs, de zorg- en welzijnsinstellingen en alle andere partijen die 

betrokken zijn bij sport en bewegen.

Doelstellingen:

- Informeren over activiteiten, projecten en faciliteiten in Veldhoven rondom Sport en Bewegen.

- Het enthousiasmeren, betrekken en verbinden van burgers en organisaties; draagvlak en inzet creëren voor 

bestaande en nieuwe initiatieven.

- Het delen van kennis en ervaringen.

Om de dialoog met de doelgroep aan te gaan ontwikkelen we een communicatieplatform. Dit platform biedt relevante 

informatie via specifieke kanalen. Alle informatie moet makkelijk vindbaar zijn en daarnaast overzichtelijk en volledig 

worden weergegeven. Onze ambities staan daarbij centraal:

- Het sportaanbod is voor iedereen toegankelijk en

- De sport- en beweeginfrastructuur is optimaal ingericht

In de communicatie laten we ons leiden door de behoeften van de doelgroep!

Informeren & enthousiasmeren

Online
Een 2-talig online platform dat alle verenigingen, sportaanbieders en hun aanbod van sport- en beweegactiviteiten toont. 

Waar ruimte is voor ervaringen van gebruikers en nieuws van aanbieders. Waar burgers hun vragen en wensen kwijt 

kunnen op het gebied van sport en bewegen.

Een website die ondersteund wordt door de diverse social mediakanalen.

Offline
Periodiek wordt het aanbod (aanbieders en activiteiten) in gedrukte vorm weergegeven en verspreid onder alle 

aanbieders, onderwijs- en overige instellingen. Desgewenst ondersteuning door middel van huis aan huis.
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Enthousiasmeren & betrekken

Inzet van ambassadeurs
Talenten en (ex-)topsporters vertellen hun verhaal. Op scholen, bij activiteiten, bij verenigingen. Wat brengt sport en 

bewegen nog meer, anders dan alleen de prestaties. Maar ook anderen met inspirerende voorbeelden krijgen natuurlijk 

het podium.

Dialoog faciliteren
In het verlengde van de samenspraakprocedure zullen we bij nieuwe initiatieven zoals de proeftuin de dialoog aangaan. 

Ook op andere thema's wordt de dialoog gefaciliteerd. Tussen verenigingen om de samenwerking te bevorderen. Met 

diverse doelgroepen om hun behoeften te peilen. In de wijk rondom leefbaarheid, tussen instellingen rondom de sociaal 

maatschappelijke doelstellingen. Hiervoor zoeken we ook de verbinding met de bonden en NOC*NSF.

Betrekken en borgen

Kennisuitwisseling
Burgers worden niet alleen betrokken voorafgaand aan nieuwe initiatieven. Bij nieuwe initiatieven starten we met een 

nulmeting, zodat we ook daadwerkelijk de impact kunnen zien. We zullen de resultaten ook delen; wat werkt wel en wat 

werkt niet, en waarom is dat zo? Ook relevante onderzoeksresultaten van kennisinstellingen worden gedeeld.

Factsheets
Best practices en leerervaringen leggen we vast, zodat ook anderen daar baat bij hebben. Informatie over 

financieringsmogelijkheden, of hoe te komen tot een gezonde exploitatie van een vereniging en bijvoorbeeld ingewikkelde 

materie rondom verduurzamen van accommodaties zullen we in leesbare factsheets beschikbaar stellen.
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MONITORING

Om te kunnen beoordelen in hoeverre we in staat zijn de ambities, zoals geformuleerd in het visiedocument Veldhoven 

Beweegt! daadwerkelijk te realiseren is het van belang dat we de activiteiten volgen en monitoren.

Voor 2018 staat een nulmeting op de planning. Op basis van de resultaten, ontwikkelen we een set indicatoren om de 

resultaten op het gebied van sport en bewegen en de maatschappelijke effecten hiervan op een samenhangende en 

eenduidige manier te kunnen monitoren en evalueren. Het gaat hierbij vooral om bestaande activiteiten; voor alle nieuwe 

initiatieven nemen we dit direct mee.

Onze inspanningen en prestaties op het gebied van sport en bewegen willen we ook vergelijken met die van andere 

gemeenten. Met behulp van de gegevens van de monitor van de Vereniging Sport en Gemeenten9 plaatsen we deze in 

landelijk perspectief. De monitor maakt vergelijking van scores tussen gemeenten mogelijk op verschillende indicatoren 

zoals sportbudget per inwoner, percentage van de inwoners dat voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond 

Bewegen en bezettingsgraden sportaccommodaties.

De gegevens koppelen we aan de monitor van de GGD en de monitor van het PON (sociale veerkracht).

i

9 Veldhoven neemt vanaf 2016 deel aan deze monitor.
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UITVOERINGSPROGRAMMA INCLUSIEF FINANCIERING

In dit meerjarenprogramma staat de uitvoering centraal. Per onderdeel geven we de kosten per periode weer en hoe we 

deze financieren. Bedragen worden uit de bestaande middelen gefinancierd. Tenzij cursief in blauw, dan gaat het om 

aanvullende middelen.

In actie: sport verbindt!

Ambitie

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.

- Eind 2020 50Zo van de inwoners, die nu niet sporten of bewegen, in beweging krijgen.
- Versterken van maatwerk op het gebied van Sport en Bewegen, gericht op de verschillende 

doelgroepen.
- Innovatie in stimuleringsprogramma’s zodat we blijven aansluiten op de veranderende sport- en 

beweegvraag van doelgroepen; het integreren van nieuwe sport- en spelvormen voor de diverse 
doelgroepen met gebruik van moderne communicatiemiddelen.

Doelstellingen

- De infrastructuur op betaalbare wijze flexibel maken. Hiermee worden niet alleen verenigingen en 
clubs bedoeld maar ook scholen en opvang.

- Twee uur sportlessen per week onder leiding van een sportleerkracht in het basisonderwijs
- Nieuwe concepten zoals het combineren van games en computers met bewegen
- Een vangnet creëren voor kinderen die het nodig hebben.
- Het creëren van een passend, flexibel aanbod om sporten en bewegen onder volwassenen blijvend te 

stimuleren.
- Terugloop in de sportactiviteit tussen het 35e en 42e levensjaar voorkomen.
- Ontwikkelen van een aanpak per wijk/woonservice die ouderen in staat stelt met jongeren te sporten 

of bewegen.
- Het stimuleren van blijvende betrokkenheid bij hun netwerk en de samenleving van ouderen vanaf 55 

jaar.
- Bekendheid geven aan de sporten. Doelgroepen op de juiste manier aanspreken.
- Ouderen die niet of nauwelijks sporten of bewegen stimuleren om deel te nemen aan een 

vitaliteitsscreening op basis waarvan een persoonlijk en passend beweegadvies wordt gegeven.
- Het aanbod Sport en Bewegen voor mensen met een beperking zichtbaar maken.
- Sporten en Bewegen voor mensen met een beperking faciliteren.
- Inbedden van impulsen voor nieuwe inwoners en gezinnen van expats in de lokale sport- è 

beweeginfrastructuur.

UITVOERINGSPROGRAMMA "VELDHOVEN BEWEEGT" 2017 -2020
25



Projectomschrijving activiteiten Totale kosten 

(x Ê1.000,-)

Dekking (bestaand of 
aanvullend)10

2017 2018 2019 2020

1. Bewegingsonderwijs Jeugd 
(combinatiefunctionarissen, 
dagarrangementen)

17911 Sport

Rijksoverheid

Cofinanciering

* * * *

2. Kennismakingslessen Jeugd12 Sport * * * *

3. Kinderen in armoede 7 Armoedebeleid * * * *

4. Prijsvraag innovaties - Sport *

5. JOGG-gemeente 3513 Sport * * *

6. Competentieontwikkeling 
combinatiefunctionarissen & 
beweegcoaches

PM Sport

Cofinanciering

* * * *

7. Fittesten + kennismakingslessen 
ouderen

514 Sport

Cofinanciering

* * * *

8. Proeftuin de wijkgerichte aanpak:
- Samenbrengen jong en oud
- Preventie van eenzaamheid
- Aanpakken op maat voor 

ouderen, nieuwe inwoners, 
gezinnen van expats

- Samenwerking partijen
- Optimaal benutten van 

accommodaties
- Sportief benutten van de 

openbare ruimte

8 Sport *

9. Inzet loket aangepast sporten 

(0,2 fte)

8 Sport * * * *

10. Inzet beweegcoach (anders dan 
voor jeugd, 0,2 fte)

8 Sport * * *

11. Participatiebanen PM Sport

Arbeidsmarkt

*

12. Verbinden sport & bewegen en 
Sociaal domein

3,5 Sport

Andere domeinen

*

13. Verbinden sport & bewegen en 
Leisure

PM Sport, Economie, 
Recreatie

*

10 Bedragen worden uit de bestaande middelen gefinancierd. Tenzij cursief in blauw, dan gaat het om aanvullende middelen
11 Bestaat uit 124K rijksbijdrage, 30K sportbudget en 25K cofinanciering
12 Betreft in 2017 Sjors Sportief, kosten maken onderdeel uit van de dag arrangementen (onderdeel 1)
13 10K bijdrage aan JOGG-Nederland, 25K voor 0,6 fte. Activiteitengeld komt uit bestaande middelen
14 Bestaat uit 1K bijdrage sportbudget, cofinanciering 4K door GGD en andere partijen
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Duurzame verenigingen

Ambitie

Veldhoven kent diverse vitale en maatschappelijk actieve sportverenigingen en andere sportaanbieders
waaronder ook de combinatiefunctionarissen, die sporten en bewegen toegankelijk maken voor alle
Veldhovenaren:

- Het versterken van de samenhangende en samenwerkende Veldhovense sport- en 
beweeginfrastructuur, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van kennis, uitvoeringskracht en 
middelen.

- Het optimaal benutten van de sport- en beweeginfrastructuur en het sportnetwerk bij de aanpak van 
doelen in het sociale, ruimtelijke en economische domein.

- De verdere ontwikkeling van maatschappelijk betrokken verenigingen, het ondersteunen van vitale en 
maatschappelijk actieve aanbieders van sport- en beweegactiviteiten.

- Stimuleren van privatisering daar waar mogelijk en/of noodzakelijk.
- Realiseren van niveauverlaging van het onderhoud van sportaccommodaties waar mogelijk.

Doelstellingen

We ondersteunen onze verenigingen om, in de breedste zin van het woord vitaal te blijven. Want in 
Veldhoven gaat het relatief gezien goed met de verenigingen en dat willen we graag zo houden. In ruil 
daarvoor dagen wij ze uit om hun aanbod af te stemmen op ontwikkelingen in en behoeften van de 
samenleving en samen te werken; verenigingen onderling maar ook met andere partijen.

Projectomschrijving activiteiten Totale
kosten

(x C1.000,-)

Dekking 2017 2018 2019 2020

14. Uitbreiding en vervanging
accommodaties: onderzoek Mulier 
Instituut naar behoeften

1015 Sport *

15. Onderzoek Kybys m.b.t. 
investeringsfonds

5 Sport *

16. Bijdragen beheer & onderhoud en 
privatisering

PM Sport * * * *

17. Vervolg onderzoek zwembad PM Sport *

18. Vitale vereniging
- Vrijwilligers
- Samenwerking
- Flexibilisering van het aanbod, 

gezonde exploitatie

Sport * * * *

19. Maatschappelijke functie - Sport * * * *

15 Kosten voor het beschikbaar stellen van accommodaties zijn hierin niet meegenomen.
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Sportieve ruimte openbaar en openbare ruimte sportief

Ambitie

De voorzieningen op het gebied van sport moeten uitdagend zijn 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, laagdrempelig, aantrekkelijk aanbod van 
sportieve ruimte en sportaccommodaties.

- Realisatie van een sport- en beweegvriendelijke openbare ruimte en het beter benutten van parken 
en groen voor sport en sportieve recreatie.

- Een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam aanbod van sportieve ruimte en 

sportaccommodaties, die bijdragen aan leefbare wijken en daarmee een aantrekkelijke gemeente. 
Stimuleren van multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties met duurzaamheid in gebruik als in 

inrichting als uitgangspunt.

Doelstellingen

Daar waar mogelijk willen we de openbare ruimte in Veldhoven zo inrichten dat deze uitnodigt om te 
spelen, te sporten en te bewegen. Bestaande sportvoorzieningen willen we een zo open mogelijk karakter 
geven. Zo vergroten we de leefbaarheid van Veldhoven. Dit werken we uit door:

- Bestaande sportvoorzieningen toegankelijker te maken
- Aan te sluiten bij herinrichtingsopgaven
- Nieuwe plekken te creëren voor sporten en spelen

Projectomschrijving activiteiten Totale
kosten

(x Ś1.000,-)

Dekking 2017 2018 2019 2020

20. Toegankelijk maken bestaande 
voorzieningen

- Sport * * * *

21. Aansluiten bij herinrichting PM Sport * * * *

22. Nieuwe plekken creëren; realisatie 
beweeglocatie16

25 Sport

Cofinanciering

*

16 Dit kan bijvoorbeeld een Calisthenicspark zijn

28
UITVOERINGSPROGRAMMA "VELDHOVEN BEWEEGT" 2017 -2020



Overig

Projectomschrijving Totale
kosten

(x Ś1.000,-)

Dekking 2017 2018 2019 2020

23. Ontwikkelen van een 
communicatieplatform

PM Sport

Cofinanciering

* * * *

24. Nulmeting uitvoeren PM Sport *

25. Deelname VSG-monitor 1 Sport * * * *

26. Subsidiemogelijkheden in kaart 
brengen en benutten 17

- Sport * * * *

Totaaloverzicht aanvullende middelen

Aanvullende financiële middelen Totale kosten 2017 2018 2019 2020

(x C1.000,-)

Nihil 89 56 56

17 O.a. mogelijkheden Rabo Versterkt in kaart brengen
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