
 
 

Inspraaknotitie ‘Startnotitie Sport’ gemeente Apeldoorn    

Aan: gemeenteraad gemeente Apeldoorn 

CC:  Wethouder Nathan Stukker, Huub Geelen en Patricia Douma 

Van: Vereniging Sportraad Apeldoorn 

Datum: 22 maart 2021 

 

 
In het wethouder en ambtelijk overleg van 8 februari 2021 is de nog op te stellen sportnota van 

de gemeente Apeldoorn, en de (mogelijke) rol van de Sportraad daarbij, aan de orde gekomen.  

De Sportraad heeft op 8 maart 2021 een Notitie Sportnota verstuurd naar Patricia Douma 

(opsteller van de Sportnota), in cc naar de wethouder Nathan Stukker en Huub Geelen. 

De Sportraad ziet haar rol als tweeledig in het proces om te komen tot een breed gedragen 

Sportnota Apeldoorn. 

 

1. Procesmatig, als klankbord en verbindende schakel tussen de sportverenigingen en de 

gemeente. Dit met als doel draagvlak te creëren om zo de sport in de gemeente 

Apeldoorn te versterken en te verbinden in de breedst mogelijk zin van het woord.  

   

2. Inhoudelijk, waarbij de Sportraad speerpunten naar voren brengt vanuit het sportveld. 

Hieronder volgen 10 speerpunten waarvan de Sportraad vindt dat die in de Sportnota 

thuis horen. 

   

 

1. Actief ondersteunen van het Sport & Beweegakkoord.  

Het S&B akkoord uitgangspunt maken van het gemeentelijk Apeldoorns beleid, passend bij  

Apeldoorn Comfortabele Gezinsstad. Daarmee wordt ‘Sporten en bewegen’ een centraal 

beleidsthema. Daarnaast moet het S&B akkoord de ruggengraat van het Apeldoorns 

sportbeleid zijn. 

 

2.   Preventieakkoord Apeldoorn. Verbindingen leggen tussen de thema’s uit het 

Preventieakkoord Apeldoorn en de sport in de gemeente Apeldoorn. 

 

3. Sportloket/servicepunt. 

Een sportloket/servicepunt inrichten met betrokken stakeholders. Dit onderwerp verbinden 

met deelakkoord 1. van het S&B akkoord, ‘Verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en 

bewegen’.  Alle sportaanbieders en burgers kunnen hier terecht voor alle sport gerelateerde 

onderwerpen. O.a. zowel op het gebied van ondersteuning als op het gebied 

informatieverstrekking. 

 



 
 

4. Omarmen van een daadkrachtige en verbindende Sportraad. Deze Sportraad kijkt naar 

verdere samenwerkingen, flexibilisering, technologie en innovatie (bijv. e-sport) door met 

provincie, sportfederatie, bonden en andere sportraden te overleggen. Is aangesloten bij het 

Platform Lokale Sportraden (112 sportraden waarvan 22 in oprichting). 

Zij neemt deel aan alle deelakkoorden van het Sport- en Beweegakkoord en legt verbindingen 

met als doel partijen bij elkaar te brengen. Zij vertegenwoordigt de belangen van de sport in 

de breedste zin van het woord met de gemeente Apeldoorn. 

 

5. Stimuleren van een duurzame Sportinfrastructuur. Hierbij maakt het niet uit of de 

sportinfrastructuur in eigendom van de gemeente is of van een niet commerciële aanbieder 

is. Duurzaamheid, met als uitgangspunt een energieneutraal Apeldoorn is hierbij een 

belangrijk uitgangspunt. 

 

6.  Het stimuleren en in standhouden van een structuur van vitale sportaanbieders 

(fijnmazige sportinfrastructuur). 

 

7. Iedereen kan sporten en bewegen.  Faciliteren dat sportbeoefening en lid worden/blijven 

van een vereniging, voor iedereen mogelijk is.  

Hierbij extra aandacht voor de volgende doelgroepen: 

a) jonge kinderen; 

b) jongeren in de leeftijdscategorie van 16-22, die vaak stoppen met sporten; 

c) senioren; 

d) inclusief sporten, dus mensen met een beperking, migratie-achtergrond en LHBTI groep. 

 

8. Georganiseerd/Ongeorganiseerd sporten. Zorgdragen voor een gevarieerd sportaanbod, 

waarbij in de gemeente Apeldoorn alle sporten beoefend kunnen worden, passend bij de 

gewenste groene en gezonde uitstraling. De openbare buitenruimtes hiervoor mede 

inrichten/beschikbaar maken. Betrekken bij nieuwbouwplannen. 

 

9. Topsport mogelijk maken als stimulans voor de breedtesport. Elk jaar 1 tot 2 

topsportevenementen in de gemeente Apeldoorn waarbij de breedtesport wordt ingezet met 

side-events. Kernsporten zijn wielrennen, volleybal en atletiek met als locatie het Omnisport.  

Incidenteel andere topsportevenementen organiseren, dit als extra stimulans voor de 

sportbeoefening in het algemeen. 

 

10. Een State-of-the-art mountainbike baan, waarmee Apeldoorn naast een indoor 

wielrenbaan straks een MTB baan heeft en daarmee Apeldoorn, als hoofdstad van fietsgebied 

de Veluwe, prominent op de kaart zet.  

 

 

Wij hopen dat voor sport en bewegen in Apeldoorn de komende Sportnota |(beleidsmatig) en 

het Sport- en Beweegakkoord (uitvoerend) bijdragen aan een fysiek/geestelijke gezonde 

Comfortabele Gezinsstad! 
 



 
 
 


