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HET SPORTPLATFORM LELYSTAD BESTAAT UIT EEN 
GROEP VAN INMIDDELS 39 LELYSTADSE 

SPORTAANBIEDERS.  

ZIJ HEBBEN DE INTENTIEVERKLARING ONDERTEKEND 
MET DE AMBITIE ELKAAR TE STEUNEN EN EEN 
VOLWAARDIGE GESPREKSPARTNER TE ZIJN.  

IN HET BELANG VAN SPORT EN BEWEGEN IN 
LELYSTAD. 



▪ Sport en bewegen levert winst op voor de maatschappij omdat de 
kwaliteit van leven wordt vergroot, het ziekteverzuim daalt, de 
arbeidsproductiviteit stijgt, de levensverwachting groeit en 
criminaliteitscijfers dalen. En daar is de onbetaalbare waarde van plezier 
en de sociale waarde van sport nog niets eens in meegenomen. 
Kortom, sport en bewegen is geen kostenpost, maar een investering in 
een sterke maatschappij (Mulier Instituut). 

▪ Inwoners hebben behoefte aan sport en bewegen, dat heeft de 
coronacrisis ons wel geleerd.  

▪ De Gemeente heeft een cruciale rol in de gezamenlijke aanpak tbv 
energieke en gezonde inwoners.  

▪ Sport is publieke voorziening.  

▪ Lelystad heeft nog veel uitdagingen om inwoners meer te laten sporten 
en bewegen. 

WAAROM DAN:



WAT DAN ?

▪ Het Sportplatform vraagt de raad aan te sturen op gemeentelijk 
gemeenschappelijk beleid met het doel meer inwoners dan nu te laten 
sporten en bewegen met behulp van alle sportaanbieders in onze stad.   

▪ Om dit doel te bereiken moeten professionals uit het sociale domein 
(incl onderwijs), sportverenigingen en commerciële sportaanbieders 
samen en gecoördineerd aan de slag.  De organisatie hiervan kan 
onderdeel zijn van de opdracht voor het Sportbedrijf NV. 

▪ Onderzoek of een sportraad daarbij een meerwaarde kan hebben. 



HOE DAN ?

▪ Versterk het netwerk van sportverenigingen, ondernemende 
sportaanbieders en professionals in het sociale domein gericht op de 
waarde van sport en bewegen. 

▪ Bied professionele begeleiding bij het ontwikkelen van een gezamenlijke 
visie voor sportaanbieders (van interne naar externe focus). 

▪ Zorg voor een verbinding met zorg, welzijn, onderwijs en andere 
maatschappelijke organisaties. Zorg voor een effectieve toeleiding vanaf 
het (basis)onderwijs naar de sportaanbieders in onze stad. Met name in 
het middelbaar beroepsonderwijs is de toeleiding naar de 
sportaanbieders erg problematisch. 



HOE	DAN	NOG	MEER	

▪ Maak sporten toegankelijk voor mensen uit een kansarme omgeving. 
Maak het sportaanbod ook voor specifieke doelgroepen goed vindbaar en 
passend bij vraag en aanbod in onze stad. Zorg dat sportaanbieders 
voldoende in staat zijn deze doelgroepen op te vangen. 

▪ Zorg voor een gelijkwaardige rechtspositionele positie van de 
sportaanbieders. Zorg voor een onafhankelijke geschillencommissie waar 
sportaanbieders in bezwaar kunnen gaan tegen beslissingen van bv het 
Sportbedrijf. 

▪ Ondersteun verenigingen zo veel mogelijk bij het organiseren van sport 
en bewegen. Betrek ze bij besluitvorming en zorg dat de gemeente in 
verbinding staat met hen. Hierbij zou een sportraad ondersteunend 
kunnen zijn. 

▪ Zorg voor een gedegen en actuele inventarisatie van onze beschikbare 
accommodaties. 



TOT SLOT 

We staan achter een professionele cultuur tov de sport waarin vooral de 
vraag gesteld wordt wat kan beter in de samenwerking met de 
sportaanbieders en het leiderschap daarbij. Niet alleen aandacht voor 
het managen van het product maar ook aandacht voor de betrokken 
bewoner(s), sportaanbieders en vrijwilligers.  

Actieve wederkerigheid als uitgangspunt op basis van gelijkwaardigheid. 
Voor de professionals een taak om vroegtijdig in overleg te gaan met de 
sportaanbieders en met hen ideeën te genereren. Sportaanbieders hebben 
immers leden. Leden zijn inwoners en die weten wat goed is voor onze 
stad.  

Het instellen van een Sportraad als trekker en adviseur van deze ambities 
zien we als een goede start. Daarnaast zou de opdracht aan het 
Sportbedrijf deze elementen moeten bevatten. 


