Kadernota Sport & Bewegen Apeldoorn 2022-2025
Geachte Voorzitter, Leden van de Raad en Wethouder,
In onze schriftelijke inspraakreactie heeft u kunnen lezen dat de
Sportraad zich goed kan vinden in de hoofdlijnen zoals opgenomen
in deze Kadernota.
Op onze schriftelijke reactie is een reactie gekomen van het
College welke is opgenomen bij de vergaderstukken.
Het is niet onze bedoeling al deze punten nog eens een keer de
revue te laten passeren, maar wij vinden het van belang om
enkele spotlights te plaatsen, een aantal ontwikkelingen die reeds
op korte termijn aandacht vragen.
Als 1e thema binnen deze kadernota noemen wij de fysieke
sportinfrastructuur. De Sportraad onderschrijft het belang van een
duurzaam fysieke infrastructuur en een zo sportief mogelijke
inrichting van de buitenruimte als essentiële randvoorwaarde voor
het beoefenen van sport en bewegen.
Wij willen hier specifiek aandacht vragen voor het nieuwe
zwembad als vervanging van zwembad Sprenkelaar en de nieuwe
sporthal als vervanging voor het Zuiderpark. Van beide
accommodaties is de levensduur reeds lang over de datum.
De Sportraad wordt periodiek geïnformeerd over de toekomst
plannen voor nieuwbouw en de voortgang daarvan maar de
daadwerkelijke start van deze projecten duurt en duurt.
Vandaar onze oproep aan College en de Raad: verdere vertraging
brengt meer risico waarbij de Sportraad vreest dat een goede
fysieke sportinfrastructuur op deze wijze niet gehaald gaat worden.

Thema 3 gaat over de gezonde leefstijl en helaas heeft de nieuwe
coronagolf pijnlijk zichtbaar gemaakt hoe belangrijk een gezonde
leefstijl is en hoe kwetsbaar onze gezondheid is.
De Sportraad onderschrijft de urgentie van dit thema en hoopt dat
in de volle breedte fors op preventie zal worden ingezet.

Deze onrust brengt juist diegene die al kwetsbaar zijn in een groter
dilemma. In dit kader bepleiten wij vanuit deelakkoord 2 van het
Sport- en Beweegakkoord ‘iedereen doet mee’ meer aandacht en
energie voor deze kwetsbare groepen.
Corona maakt zichtbaar hoe kwetsbaar we zijn in de gehele
maatschappij maar zeker ook in de sport waarbij logischerwijs dit
zal betekenen dat de investeringen in sport en bewegen fors
moeten toenemen.

De Sportraad is blij met de zojuist afgekondigde Apeldoornse
ondersteuningssubsidie van de 1e corona lockdown.
Op dit moment volgen er nieuwe corona maatregelen die gelukkig
het sporten nu nog wel mogelijk maken maar iedereen kan
aanvoelen dat deze maatregelen een enorme invloed hebben op
sportverenigingen.
Wij begrijpen dat Apeldoorn ook gehouden is aan de landelijke
maatregelen, maar maken ons wel zorgen op langere termijn over
de effecten op de fijnmazige verenigingsstructuur en diversiteit die
Apeldoorn zo kenmerkt.
Vitale en maatschappelijk betrokken sportverenigingen zijn ons
belangrijkste kapitaal als het gaat om een sportieve en verbonden
samenleving en dit staat helaas sterk onder druk’.
Wij roepen College en Raad op om samen met de Sportraad,
vinger aan de pols te houden over de ontwikkeling van de vitaliteit
bij verenigingen. Waar nodig de helpende hand toe te steken,
waarbij dit heus niet altijd financieel van aard hoeft te zijn maar
aandacht, een zetje in de rug of juist een oogje toeknijpen kan al
steun geven.

Tenslotte merken wij op dat deze Kadernota uitstraalt dat sport en
bewegen samen met het werkveld vorm gegeven moet gaan
worden waarbij een belangrijk punt hierbij is de aansluiting die is
gezocht met het Sport- en Beweegakkoord.
De Sportraad onderstreept deze aanpak tot samenwerking en is
van mening dat dit ook de weg naar het succes zal zijn.
De Sportraad vervult hierin een belangrijke rol door in de
regiegroep en alle deelgroepen zitting te nemen en te werken aan
breed gedragen samenwerkingen.
De Sportraad is ondertussen veel meer dan alleen de
belangenbehartiger van haar verenigingsleden. Wij staan midden
in de maatschappij en steken met een brede scope veel energie in
het slagen van Sport en Bewegen Apeldoorn.
Daarom hadden wij graag gezien dat de rol voor de Sportraad die
ons in de beantwoording van de vragen wel wordt toegedicht, ook
in de Kadernota was opgenomen.
Ons verzoek aan het College en de Raad is te borgen dat met een
mogelijk nieuw College en nieuwe Raad deze unieke
samenwerking, met onder meer de sportverenigingen, als
uitgangspunt van het beleid blijft gelden.
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