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Apeldoorn, 5 januari 2021
Geachte College en leden van de Raad,
De Sportraad Apeldoorn wil u complimenteren met het ambitieuze ontwikkelperspectief
(voorheen masterplan) voor de Apeldoornse binnenstad dat heeft geleid tot deze
voorliggende visie ‘het Stadspark van Apeldoorn’.
Hierin wordt gesproken dat de stad en binnenstad het zou moeten aandurven om juist
binnen een setting van het grote Stadspark de stedelijke functies te plaatsen en met
een drastische vergroening van de binnenstad de aantrekkelijkheid van horeca, retail,
cultuur en evenementen zou kunnen toenemen.
Het principe van het Stadspark is een economische én een “groene” agenda tezamen.
In het zoeken en vinden van de balans tussen “groen en economie” zal veel meer
aandacht ontstaan voor kwaliteit, schrijven de onderzoekers.
Met de vraag: welke functies voegen echt wat toe aan de binnenstad en welke
plek/setting past hier het beste bij?
De Sportraad Apeldoorn heeft kennis genomen van deze ambitie en zich er tegelijktijdig
over verbaasd dat er in het uitgangspunt geen of nauwelijks aandacht is voor sporten
en bewegen in de openbare ruimte.
Door dit niet mee te nemen in de uitgangspunten van uw mooie plan ‘de ontwikkeling
Stadspark Apeldoorn’ dreigt u belangrijke doelgroepen en ontwikkelingen binnen onze
gemeente te vergeten.
Daarom vinden wij het een belangrijk item voor Apeldoorn om zich niet alleen als Stad in
het Groen en Comfortabele Gezinsstad te presenteren, maar ook als verblijfs- en
recreatieplaats waar ruimte is voor sport en bewegen in de openbare ruimte.
Als Sportraad onderschrijven wij de uitgangspunten van het Apeldoorns Sport- en
Beweegakkoord waarin iedereen (jong en oud), in een positieve sportcultuur op zijn
eigen wijze moet kunnen sporten en bewegen, en wat zou het mooi zijn, maar ook
noodzakelijk, als dit in de uitgangspunten van het Apeldoorns Stadspark wordt
meegenomen.
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Meer specifiek staat als één van de ambities van het S&B-akkoord het volgende T E L E F O O N
opgenomen:
[055] 360 45 70
E-MAIL
‘We streven naar een betere benutting van de openbare ruimte in de fysieke info@sportraad.nl
omgeving
en in de programmering in deze omgeving.’
INTERNET
De ontwikkeling van het Stadspark lijkt hier uitstekend in te passen en daaromwww.sportraad.nl
vragen wij

het College en de opstellers van deze visie om bij de uitgangspunten van dit plan groen,
sport en economie te combineren met een invulling van openbare ruimten voor de
actieve mens in beweging, en dus het Sport- en Beweegakkoord expliciet op te nemen
als één van de beleidsuitgangspunten die meegenomen wordt bij het verder
ontwikkelen van deze visie.
Namens de Sportraad Apeldoorn (VSA),
H. Dijkgraaf, voorzitter
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