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Onderwerp: Sport en bewegen in de openbare ruimte

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het trendscenario is dat het aandeel inwoners dat lid is van een sportvereniging daalt;
2. landelijk de trend te zien is van passieve vrijetijdsbesteding, zoals gamen, computers en 

sociale media, waardoor motorische vaardigheden achteruit gaan en ook gewichtstoename 
gesignaleerd wordt,1

van mening dat
1. er verschillende maatregelen beschikbaar2 zijn gesteld om mensen aan te zetten tot 

bewegen, maar dat dit geen individuele, onbeperkte, uitdagende en op elk willekeurig 
moment beschikbare mogelijkheden zijn om te sporten of bewegen;

2. de aandacht voor een gezonde leefstijl voor alle inwoners speerpunt moet blijven.
3. het aantal mensen dat individueel of in zelfgeorganiseerde groepen sport of beweegt naar 

verwachting zal toenemen;
4. er veel technologische ontwikkelingen zijn waardoor het voor mensen makkelijker wordt om 

zelf persoonlijke beweegprestaties bij te houden;
5. er budget moet zijn voor het inrichten van een beweegvriendelijke openbare ruimte, waarin 

gelegenheid is tot sport en spel, c.q. mogelijkheden om spontaan aan sport en bewegen te 
doen, in de eigen leefomgeving plaatsvindt, die permanent bereikbaar en beschikbaar is en 
meer uitdaging dicht bij huis biedt,

verzoekt het college
1. om wijkverenigingen en dorpsbelangen uit te dagen de mogelijkheden voor sport en 

bewegen in de eigen leefomgeving invulling te geven en daartoe voorstellen te doen;
2. aan de raad voorafgaand aan de Perspectiefnota in 2023 te presenteren op welke wijze zij de 

wijken en dorpen uitgedaagd hebben, welke voorstellen er zijn ingediend en welke in de 
begroting opgenomen kunnen worden

en gaat over tot de orde van de dag.

1 In de NOP zijn geen exacte cijfers bekend, maar de verwachting is wel dat dit ook hier een 
toenemende trend is.
2 Eenmalige subsidie voor een sportinitiatief, beweegcoaches, JOGG
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