Dit document dient als
inspiratie voor het verkiezingsprogramma. Zo maken jullie de
komende jaren alle inwoners
van onze gemeente

Onderstaand vinden jullie diverse oplossingen om samen van de gemeente Leeuwarden één van de gezondste en sportiefste
gemeentes van Nederland te maken.
Indien de genoemde onderdelen aansluiten bij uw partijfilosofie, dan kunnen deze door jullie partij opgenomen worden in het
partijprogramma. Natuurlijk gaat bv SPORT graag met jullie in gesprek hierover en staan we open voor toelichting, aanvullingen en
samen optrekken om onze doelen te bereiken.

Op weg naar een gezonde gemeente

Nieuwe sportaccommodaties

We willen graag samen sport en bewegen in de gemeente
(nog meer) stimuleren. Dit kan door het inzetten van gerichte
middelen. De gemiddelde bijdrage per inwoner is nu laag.
Een hogere bijdrage aan sport kan onder andere besteedt
worden aan:

Om de verschillende dorpen en wijken goed te blijven bedienen
en ook de landelijke trends en lokale ontwikkelingen te volgen,
is het bieden van een stimulerende infrastructuur van groot
belang. bv SPORT adviseert daarbij de volgende investeringen:

• Meer vakleerkrachten (lichamelijke opvoeding)
op basisscholen en dus meer gericht bewegingsonderwijs
(dit ontlast ook de leerkracht).
• Meer buurtsportcoaches en dus meer focus.
• Verhogen van de kwaliteit en inrichting van de
accommodaties.
• Meer spelen en bewegen in en door de openbare ruimte
mogelijk maken.
• Sport mogelijk maken voor iedereen! Denk aan: LHBTI+
en inclusief sporten.

Sport brengt mensen in beweging. Niet met als doel
om te winnen. Maar om te groeien. In gezondheid.
In zelfvertrouwen. In vriendschappen. In geluk.
bv SPORT wil díe beweging stimuleren en faciliteren.
Maar er vooral ook samen met de sporter van
genieten. Ons doel is om iedereen met plezier
te laten bewegen.

Dat maakt óns blij van sport.

Bekijk onze
corporate story
hier

Sport als middel
Sport en bewegen kunnen meer en meer als middel ingezet
worden om ons te beschermen en onze global goals te
bereiken.
• Sport zou daarom nog actiever ingezet kunnen worden ter
bescherming van onze gezondheid (zie ook het advies van
de Nederlandse Sportraad).
• Sport- en beweegaanbieders en het onderwijs gaan het
belang van breed motorische ontwikkeling (o.a. ASM) steeds
meer onderkennen. Deze zeer positieve ontwikkeling kan
meer (en meer) gestimuleerd en vooral gefaciliteerd worden
door de overheid in samenwerking met private partijen.
• bv SPORT bepleit dat het schoolzwemmen (voor A) opnieuw
wordt ingevoerd. Daarnaast stimuleren we (en faciliteren we
waar nodig) graag dat alle kinderen in hun vrije tijd hun
B- en C-diploma kúnnen behalen.

• In het nieuw te ontwikkelen stadsdeel Middelsee is een sportconcentratiegebied ingetekend, waarbij veel ruimte is voor
buitensport, binnensport en bewegen in de openbare ruimte.
Maar ook voor een nieuw zwembad?
• In Oud Oost (en dan met name op de plek van het huidige
stadion) bepleiten wij dat er ook voldoende ruimte voor
buitensport, binnensport en bewegen in de openbare ruimte
blijft.
• Sporthal De Twine is 43 jaar oud (bouwjaar 1978) en verdient
een forse renovatie, zodat deze weer kan aansluiten bij wat er
tegenwoordig van een goed gefaciliteerde sporthal gevraagd
wordt.
• Aanleg kunstgrasvelden om de dorpscapaciteit te verhogen
(op basis van adviezen Mulier instituut) in Jirnsum en
Wergea.

Ruimte voor topsport
Talent is het vermogen om uit te blinken in één of meer
disciplines of vaardigheden. Dat vermogen is niet alleen
aangeboren, maar ook een zaak van oefening en doorzettingsvermogen. Ons doel is om het individuele talent van kinderen
en jongeren zoveel en zover mogelijk te laten ontwikkelen.
Dit kunnen we samen doen door:
• Cambuur daar waar mogelijk zo goed mogelijk te faciliteren
(stadion, maar ook de jeugd).
• Idem voor ARIS.
• Maar bijvoorbeeld ook door het schaatsen, turnen, handbal,
korfbal, (amateur)voetbal, volleybal en hockey in onze
gemeente de kansen te bieden om te groeien naar het
hoogste niveau.

Daar
worden wij
blij van!

