BIJLAGE: AMBITIES PER THEMA
Thema inclusief sporten (sporten en bewegen voor iedereen)
Ambities:
1. We stellen vast welke kwetsbare groepen we onderscheiden en onderzoeken hun wensen op het
gebied van sporten en bewegen.
2. We zetten sport en bewegen in om mensen uit hun sociaal isolement te halen.
3. Een digitaal sport- en activatie programma wordt ontwikkeld als vindplaats voor een passend sport- en
beweegaanbod voor iedereen.
4. Sportaanbieders worden ondersteund in het doorverwijzen van sporters naar beter gewenst of beter
passend aanbod.
Thema duurzame sportomgeving
Ambities:
5. Er wordt een aanbod ontwikkeld voor het bedrijfsleven waarin zij een sport- / beweegplek adopteren
en onderhouden in ruil voor exposure.
6. Zoveel mogelijk sport-, speel- en beweegplekken worden openbaar of verruimen hun openingstijden
zodat voorzieningen vaker en voor meer gebruikers toegankelijk zijn.
7. Sport wordt met onderwijs, zorg en welzijn verbonden teneinde kansen voor multifunctioneel gebruik
van accommodaties te optimaliseren.
8. Iedereen, van jong tot oud, wordt betrokken om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften om
de openbare ruimte in de buurt en wijk uitdagender te maken voor sporten en bewegen.
Thema vitale sport- en beweegaanbieders
Ambities:
9. Sportaanbieders worden ondersteund bij het ontwikkelen van flexibele lidmaatschapsvormen (aanbod
/ tijd/ locatie / bedrijfssport).
10. Sportaanbieders worden ondersteund in verdere “professionalisering” van kader en organisatie.
11. Sportaanbieders worden gestimuleerd op het pakken van hun verantwoordelijkheid bij het creëren van
een gezonde omgeving (voeding, alcohol, roken).
12. De Sportraad Apeldoorn ontwikkelt zich van een communicatie platform naar een netwerk organisatie.
Thema van jongs af aan vaardig in bewegen
Ambities:
13. Op alle scholen wordt een vakleerkracht bewegingsonderwijs aangesteld voor het verzorgen van de
gymlessen om de motorische vaardigheden van kinderen te verbeteren.
14. Alle scholen hebben structureel aandacht voor een gezonde leefstijl waaronder gezonde voeding en
voldoende beweging.
15. Fietsen van jong tot oud wordt gestimuleerd om op de fiets naar school en de sportclub te gaan.
Apeldoorn Fietsstad!
16. Er wordt een sport- en beweeg startpakket beschikbaar gesteld om sport en bewegen te stimuleren bij
de jeugd tot 18 jaar en hun ouders.
Thema positieve sportcultuur
Ambities:
17. Sportaanbieders worden ondersteund bij het opleiden / bijscholen van kader op het gebied van
positieve sportcultuur.
18. Ouders en kinderen worden betrokken bij én spelen een actieve rol in het uitdragen van een positieve
sportcultuur bij de sportaanbieder.
Thema topsport die inspireert
Ambities:
19. Er wordt een bewustwordingscampagne ontwikkeld voor jeugd en volwassenen om gezonde leefstijl
met sport- en bewegen te stimuleren i.s.m. het lokale bedrijfsleven en zorgaanbieders.
20. Meer sporttalenten krijgen de kans geven om hun talent verder te ontwikkelen.
21. Lokale (zoals de midwintermarathon) sportevenementen worden ingezet om in heel Apeldoorn te
activeren, zodat zoveel mogelijk doelgroepen mee kunnen doen.
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