SP RTAKKOORD
LANDGRAAF

AFTRAP
De motorische vaardigheid van kinderen neemt

Ook Landgraaf kent haar uitdagingen op het vlak

af. Er zijn groepen mensen die nooit sporten.

van sport en bewegen. Hoe kunnen we bijvoor-

Sportaccommodaties staan vaak leeg. En de

beeld het uitgebreide aanbod dat er al is meer

klassieke sportvereniging komt verder onder

bekendheid geven? En hoe bereiken we die

druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

lastig te bereiken doelgroepen? Hoe benutten

Om deze uitdagingen aan te gaan is door het

we de accommodaties en voorzieningen die er

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

al zijn nog beter? En hoe vinden en binden ver-

NOC*NSF en tal van andere organisaties het

enigingen vrijwilligers en (jeugd)leden?

Nationaal Sportakkoord gesloten. Hierin staan
de ambities en maatregelen geformuleerd om

Om deze uitdagingen ook voor Landgraaf aan te

de sport toekomstbestendig, toegankelijk en

gaan is in het najaar van 2019 het initiatief gestart

leuk te maken voor iedere Nederlander.

om te komen tot het Sportakkoord Landgraaf.
De afgelopen maanden is samen met verenigingen, (commerciële) sportaanbieders, het onderwijs, kinderopvang, jeugdwerk, welzijnswerk,
fysiotherapeuten en andere maatschappelijke
organisaties gewerkt aan het realiseren van dit
akkoord. In gesprekken en bijeenkomsten zijn
deze partijen samen aan de slag gegaan, zijn
kansen opgehaald, zijn uitdagingen benoemd
en acties geformuleerd die de lokale partijen
willen oppakken. Voor u ligt het resultaat van
dit proces. Het Sportakkoord Landgraaf.
Dit mooie resultaat is echter slechts het begin.
Het begin van een samenwerking tussen lokale
partijen die samen aan de slag gaan om sport
en bewegen toegankelijk en leuk te houden
voor iedereen in Landgraaf.
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HET SPORTAKKOORD LANDGRAAF
In Landgraaf hebben BC Trilan, handbalvereni-

Eind 2019 en begin 2020 hebben meerdere

Deze actielijst is echter nog niet compleet.

ging BDC ‘90 en MTB Club Discovery met de

bijeenkomsten plaatsgevonden om samen met

Waar sommige partners al concreet hebben

ondertekening van de intentieverklaring het

lokale partijen invulling hieraan te geven.

aangegeven aan welke acties ze een bijdrage

initiatief genomen om te komen tot een lokaal

Gedurende het proces hebben vele partijen

willen leveren, hebben anderen nog niet de

sportakkoord. Vervolgens heeft Landgraaf

uitgesproken zich te committeren aan het

mogelijkheid gehad dit te doen. Tevens zijn som-

Verbindt1 in samenwerking met The MoveFactory

akkoord en een bijdrage te willen leveren aan

mige acties afhankelijk van elkaar en volgend op

(TMF 2), Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG 3)

het realiseren van de geformuleerde ambities.

elkaar. In de borging van dit akkoord zal daarom

en de gemeente Landgraaf het proces gefacili-

Op pagina 8 wordt een overzicht gegeven van

aandacht zijn voor de koppeling van acties met

teerd om te komen tot dit akkoord.

de partners van dit akkoord.

(nieuwe) partners.

Dit sportakkoord is opgebouwd uit 3 pijlers:

De gemeente Landgraaf is nauw betrokken

1. Sport en bewegen voor iedereen, 2. Vitale

geweest bij het proces tot dit sportakkoord.

aanbieders en 3. Duurzame sportinfrastructuur.

Met de gesprekken en de opgehaalde informatie

Binnen iedere pijler zijn naast de ambities ook

is voeding verkregen voor haar nieuwe sportbe-

de uitdagingen en acties te vinden waarop wordt

leid. Het sportakkoord ligt daarmee in lijn met

ingezet.

het nieuwe beleid en dient daarbij deels

In bijlage 1 is het totaaloverzicht van acties te

als uitvoeringsprogramma.

vinden met daaraan gekoppeld de partners die

De gemeente Landgraaf is dan ook is één van

hier een bijdrage aan willen leveren.

de partners van dit akkoord.

1

L andgraaf Verbindt is een samenwerkingsverband tussen
Welsun, The MoveFactory, Vrije Akademie (kunst en cultuur)
en SMK (muziek en dans).

2

 he MoveFactory (TMF) voert het gemeentelijk sportbeleid
T
in Landgraaf uit.

3

J ongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is een (landelijke)
aanpak die ernaar streeft dat kinderen kunnen opgroeien in
een gezonde samenleving met een gezonde leefstijl.
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BORGING
Met het sluiten van het Sportakkoord Landgraaf

Landgraaf Verbindt en TMF zullen het platform

Hierover zal het platform nadere afspraken

wordt het startsein gegeven om te komen tot uit-

professioneel ondersteunen. Ook zal de

maken met de gemeente (als ontvanger van

voering van acties. Om dit te borgen en om het

Adviseur Lokale Sport 4 deelnemen aan het

uitvoeringsbudget). Het platform zal periodiek

ingezette proces voort te zetten zal er op verzoek

Sportplatform Landgraaf. Het platform zal tevens

bijeenkomsten organiseren waarin zowel de

van de partners van dit akkoord het Sportplat-

toezien op de juiste besteding van het (landelijk

voortgang over het Sportakkoord Landgraaf

form Landgraaf worden opgericht. Het platform

ter beschikking gestelde) uitvoeringsbudget van

wordt gegeven alsmede ruimte is voor ontmoe-

maakt onderdeel uit van Landgraaf Verbindt en

in totaal E 40.000,- (gezamenlijk bedrag over

ting tussen de partijen in Landgraaf.

zal de acties in dit akkoord aanjagen, in gang zet-

2020 en 2021). Dit op basis van de inhoud van

ten en (deels) zelf uitvoeren.

dit akkoord.

Naast het platform kent het Sportakkoord Landgraaf vele partners. Deze gaan de inspanningsverplichting aan om een bijdrage te leveren aan
de ambities en acties (waaraan ze zijn gekoppeld)
binnen dit akkoord.
Het Sportakkkoord Landgraaf heeft dan ook een
open en dynamisch karakter. Dit zowel ten aanzien van de beschreven acties als met betrekking
tot de partners binnen dit akkoord. Nieuwe maatregelen kunnen worden toegevoegd en nieuwe
partners kunnen aansluiten.
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 e Adviseur Lokale Sport werkt namens de gezamenlijke sport
D
(NOC*NSF, sportbonden, NL Actief) en is gericht op de lokale
organisatie van sport en beweegaanbieders. Deze functionaris
kan daarbij diverse interventies en ondersteuningsmogelijkheden inzetten voor lokale sport- en beweegaanbieders. De
Adviseur Lokale Sport blijft ook actief na het sluiten van het
lokaal sportakkoord en kan daarmee zorgen voor continuïteit
bij de opstart van de uitvoeringsfase.
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AMBITIE 1. SPORT & BEWEGEN VOOR IEDEREEN
Ambitie

Uitdagingen

Acties

Het is voor iedere inwoner van Landgraaf

De betrokken organisaties geven aan trots te zijn

• Zichtbaar maken van sport- en beweegaanbod

mogelijk om te sporten en bewegen. Van jong

op het huidige aanbod en de mogelijkheden om

in Landgraaf door het realiseren van een (online

tot oud, voor mensen met een beperking en voor

te sporten en bewegen in Landgraaf. Dit aanbod

/ offline) overzicht van sport- en beweegaanbod

diegene die de financiële middelen niet hebben,

is echter niet altijd zichtbaar en bekend bij de

(en waar mogelijk aansluiten bij de vernieuwing

het sport- en beweegaanbod is toegankelijk voor

inwoners. Denk aan indoor sporten en de klei-

van de digitale sociale activiteitenkaart).

iedereen.

nere verenigingen en aanbieders. Er is dan ook

• Bereiken van (lastig te bereiken) doelgroepen

behoefte aan een totaaloverzicht van het huidige

(zoals mensen met beperking) door:

sport- en beweegaanbod in Landgraaf.

- Inzetten van (op doelgroep afgestemde)

Daarnaast is het lastig om bepaalde doelgroepen
te bereiken en te informeren over dit aanbod.
Denk hierbij aan mensen met een beperking,
mensen die in eenzaamheid verkeren en senioren.

communicatiekanalen en -middelen.
- Inzet van communicatiekanalen partners en
professionele organisaties.
- Professionals (medewerkers) van partnerorga-

Voor mensen met een beperking is sport en

nisaties inzetten om in contact te komen met

bewegen helaas lang niet altijd vanzelfsprekend.

doelgroepen.

Het aanbod is vaak niet toegankelijk en het kader
is niet opgeleid in de begeleiding van deze doel-

- Gerichte communicatiecampagne voor senioren.
• Sport en bewegen voor iedereen toegankelijk

groep.

maken (mensen met beperking) door:

Ook ervaren sommige doelgroepen (soms letter-

- Kader van verenigingen / aanbieders onder-

lijk) drempels om te kunnen sporten en bewegen.

steunen en opleiden in omgang mensen met

Om deze weg te nemen zijn er ondersteunings-

beperking.

mogelijkheden, zoals het JeugdFonds Sport,
Iedereen Kan Sporten Parkstad en het Sportloket
voor kinderen met een beperking. Deze zijn nog
onvoldoende bekend.

- Aanbieden van fitnessactiviteiten met
deskundige ondersteuning in veilige omgeving.
• Bekendheid geven aan bestaande ondersteuningsmogelijkheden door:
- Communicatie over en bekendheid geven
aan sportloket voor kinderen / jeugd met
een beperking.
- Communicatie over en bekendheid geven
aan JeugdFonds Sport.
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AMBITIE 2. VITALE SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS
Ambitie

Uitdagingen

Acties

Verenigingen en aanbieders van sport en bewe-

Tijdens de georganiseerde bijeenkomsten is door

• Samenwerking tussen sport en beweegaan-

gen weten vrijwilligers en (jeugd)leden aan zich

de partners meermaals benoemd dat men trots

bieders / verenigingen en maatschappelijke

te binden. Ook gaan ze de samenwerking en

is op het rijke verenigingsleven in Landgraaf.

organisaties (opvang, zorg, welzijn, onderwijs)

verbinding aan met andere aanbieders en maat-

Daarbij wordt echter ook aangegeven dat er nog

door:

schappelijke organisaties om aantrekkelijk sport-

uitdagingen liggen op het vlak van samenwerking

- Organiseren van (periodieke) netwerk-

en beweegaanbod te realiseren.

tussen zowel de aanbieders van sport en bewegen
(verenigingen en commerciële partijen), als ook in
de samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals het onderwijs en de kinderopvang.
Ook geven verenigingen aan het steeds lastiger

bijeenkomsten.
- Tussen- en naschools sportaanbod en kennismakingsactiviteiten voor basisonderwijs.
- Sportkennismakingactiviteiten aanbieden
op kinderopvang.

te vinden om nieuwe jeugdleden te werven en

- TMF “witte weken” initiatief promoten.

vervolgens aan de vereniging te binden.

- Opstarten van sportcarrousel voor jongeren

Ditzelfde geldt ook vrijwilligers. Verenigingen
ervaren dat het steeds lastiger is om voldoende
vrijwilligers te vinden en te binden.

van Tobas Jeugdhulp.
- Nijntje beweegdiploma verder uitrollen
op basisscholen in Landgraaf.
• Verenigingen weten vrijwilligers aan zich
te binden door:
- "Meer vrijwilligers in korte tijd"
traject opstarten.
- Betere match maken tussen gevraagde
vrijwilligersprofielen in de sport en
beschikbare vrijwilligers(profielen) binnen
de vrijwilligerscentrale.
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AMBITIE 3. DUURZAME SPORTINFRASTRUCTUUR
Ambitie

Uitdagingen

Acties

De accommodaties en faciliteiten nodigen uit tot
sport en bewegen waarbij de bestaande mogelijkheden optimaal worden benut.

Landgraaf beschikt over enkele aansprekende plekken en accommodaties die uitnodigen tot beweging. Denk aan "de trappen", de groenvoorziening
met haar wandelpaden en MTB-routes, Megaland
en SnowWorld. Hoe kunnen we deze plekken en
accommodaties nog beter benutten om meer mensen in Landgraaf in beweging te krijgen?
Daarnaast kent Landgraaf enkele grotere en in
de wijken centraal gelegen sportaccommodaties.
Hoe kunnen we de mogelijkheden op deze parken
nog beter benutten en toegankelijk maken voor
bijvoorbeeld de jeugd in de wijk? En hoe kunnen
we activiteiten van maatschappelijk organisaties
een plek geven op deze parken?

• B
 eter benutten van bestaande sport- en beweegaccommodaties en openbare ruimte door:
- Zichtbaarheid geven aan plekken en aanbod in
openbare ruimte.
-O
 penstellen van accommodaties (voor jeugd
in de wijk).
-A
 ccommodatie beschikbaar stellen voor
(activiteiten van) maatschappelijk organisaties
en zorgaanbieders (fysiotherapeuten).
- Aantrekkelijk maken van sport en bewegen door
de juiste materialen ter beschikking te stellen.
• Verduurzamen van sportaccommodaties door
faciliteren en begeleiden van verenigingen in
verduurzaming van accommodaties.
• Overkoepelende samenwerking in gemeente
Landgraaf op gebied van sport en bewegen
door:
- Inrichting

van structurele samenwerking
(Sportplatform Landgraaf) op vlak van sport
en bewegen.
-O
 rganiseren van jaarlijkse bijeenkomst en
ontmoeting voor partners sportakkoord.
-S
 tructureel overleg tussen gemeente Landgraaf
en verenigingen / aanbieders over sporten accommodatiebeleid en toekomstige
ontwikkelingen.
	- O
 verleg en afstemming tussen (beheerders van)
accommodaties en gebruikers om inzicht in
behoefte van gebruikers te verkrijgen.

Om de huidige sportaccommodaties in de toekomst op verantwoorde wijze te kunnen gebruiken
is ook verduurzaming een actueel thema. Hierin is
begeleiding gewenst om te komen tot duurzame
sport- en beweegaccommodaties.
Ook is aandacht gewenst voor de "zachte" kant
van de sportinfrastructuur. Zo is er behoefte aan
overleg en afstemming tussen de gebruikers en
beheerders van accommodaties.
Ook hebben verenigingen behoefte om in gesprek
te blijven met de gemeente over het (toekomstige)
sport- en accommodatiebeleid.
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PARTNERS SPORTAKKOORD LANDGRAAF
• BC Trilan

• GV Olympia Landgraaf

• Only Friends Limburg

• Bruinsma fysiotherapie

• Handbalvereniging BDC ‘90

• PHDES

• Click4friends

• Humandkind (kinderopvang)

• RKBS An d’r Put (Movare)

• Dance Center Benito Deane

• Ieder Kind Kan Sporten Limburg (sportloket)

• Roda JC (Midden in de Maatschappij)

• Förster Vitaliteitscentrum

• Iedereen Kan Sporten Parkstad

• SnowWorld Landgraaf

• Fysiotherapie Nieuwenhagen

• JENS

• Stichting Sportpromotion Landgraaf

• Fysiotherapie Van Mierlo

• JeugdFonds Sport

• SVN Landgraaf

• Gemeente Landgraaf

• JOGG Landgraaf

• TMF

• K.S.V. Simson

• Tobas Jeugdhulp

• Kinderopvang Parkstad

• TV Ubach over Worms

• Koraal Parkstad - Op de Bies

• TWC Maaslandster

• Landgraaf Verbindt

• UOW’02

• MTB Club Discovery

• Welsun

• MBVO

• Yogapraktijk Joy of Joga

• NOVIzorg

• Zwemvereniging NIMO
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BIJLAGE 1: UITVOERINGSPROGRAMMA
Pijler

Uitdaging

Actie

Met wie

Sport en bewegen voor iedereen

Zichtbaar maken van sportbeweegaanbod in Landgraaf.

- Realiseren van online / offline overzicht
van sport- en beweegaanbod (en waar
mogelijk aansluiten bij de vernieuwing
van de digitale sociale activiteitenkaart)

Gemeente Landgraaf
TMF
Landgraaf Verbindt

Sport en bewegen voor iedereen

Bereiken van (lastig te bereiken)
doelgroepen (zoals mensen met
beperking).

- Inzetten van (op doelgroep afgestemde)
communicatiekanalen en -middelen

Sportplatform Landgraaf

- Inzet van communicatiekanalen partners
en professionele organisaties

JENS

- Professionals (medewerkers) van
partnerorganisaties inzetten om in
contact te komen met doelgroepen

JENS
Tobas Jeugdhulp
NOVIzorg
Fysiotherapie Van Mierlo

- Gerichte communicatiecampagne
voor senioren

Landgraaf Verbindt

- Kader van verenigingen / aanbieders
ondersteunen en opleiden in omgang
mensen met beperking

Adviseur Lokale Sport
IKS Parkstad
Only Friends Limburg

- Aanbieden van fitnessactiviteiten met
deskundige ondersteuning in veilige
omgeving

High Five
Only Friends

- Communicatie over en bekendheid
geven aan sportloket voor kinderen /
jeugd met een beperking

IKS Limburg (Adelante
Kinderen / sportloket)
IKS Parkstad

- Communicatie over en bekendheid
geven aan JeugdFonds Sport.

TMF

Sport en bewegen voor iedereen

Sport en bewegen voor iedereen

Sport en bewegen voor iedereen
toegankelijk maken (mensen met
beperking).

Bekendheid geven aan bestaande
ondersteuningsmogelijkheden.
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VERVOLG BIJLAGE 1
Pijler

Uitdaging

Actie

Met wie

Vitale aanbieders

Samenwerking tussen sport en
beweegaanbieders / verenigingen
en maatschappelijke organisaties
(opvang, zorg, welzijn, onderwijs).

- Organiseren van (periodieke) netwerkbijeenkomsten

Sportplatform Landgraaf
Landgraaf Verbindt
TMF

- Tussen- en naschools sportaanbod
en kennismakingsactiviteiten voor
basisonderwijs

Onderwijs
Basisschool Op gen Hei
TMF

- Sportkennismakingactiviteiten
aanbieden op kinderopvang

Kinderopvang Parkstad
TMF

- TMF “witte weken” initiatief promoten

TMF

- Opstarten van sportcarrousel voor
jongeren van Tobas Jeugdhulp

Tobas Jeugdhulp
TMF
Verenigingen

- Nijntje beweegdiploma verder uitrollen
op basisscholen in Landgraaf

PHDES
TMF

- ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’ traject
opstarten in Landgraaf

Adviseur Lokale Sport

- Betere match maken tussen gevraagde
vrijwilligersprofielen in de sport en
beschikbare vrijwilligers(profielen)
binnen de vrijwilligerscentrale

Landgraaf Verbindt
TMF

Vitale aanbieders

Verenigingen weten vrijwilligers
aan zich te binden.
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VERVOLG BIJLAGE 1
Pijler

Uitdaging

Actie

Met wie

Duurzame sportinfrastructuur

Beter benutten van bestaande
sport- en beweegaccommodaties
en openbare ruimte.

- Zichtbaarheid geven aan plekken en
aanbod in openbare ruimte

Sportplatform Landgraaf
MTB Club Discovery

- Openstellen van accommodaties
(voor jeugd in de wijk)

UOW ‘02

- Accommodatie beschikbaar stellen
voor (activiteiten van) maatschappelijk
organisaties en zorgaanbieders
(fysiotherapeuten)

GV Olympia Landgraaf

- Aantrekkelijk maken van sport en
bewegen door de juiste materialen
ter beschikking te stellen

TMF

Duurzame sportinfrastructuur

Verduurzamen van
sportaccommodaties.

- Faciliteren en begeleiden van verenigingen
in verduurzaming van accommodaties

Gemeente Landgraaf

Duurzame sportinfrastructuur

Overkoepelende samenwerking
in gemeente Landgraaf op gebied
van sport en bewegen
(Sportplatform Landgraaf).

- Inrichting van structurele samenwerking
(Sportplatform Landgraaf) op vlak van
sport en bewegen

PHDES
Landgraaf Verbindt
TMF

- Organiseren van jaarlijkse bijeenkomst
en ontmoeting voor partners sportakkoord

Sportplatform Landgraaf

- Structureel overleg tussen gemeente
Landgraaf en verenigingen / aanbieders
over sport- en accommodatiebeleid en
toekomstige ontwikkelingen

Gemeente Landgraaf
Sportplatform Landgraaf

- Overleg en afstemming tussen
(beheerders van) accommodaties
en gebruikers om inzicht in behoefte
van gebruikers te verkrijgen

Sportplatform Landgraaf

11

