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Onderwerp Motie: ‘Laagdrempelig Buiten Sporten’ :
Plaatsing ‘fitplaatsen’ in Park van Luna en Waarderhout

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 november 2016
behandelend agendapunt 10 Motie vreemd aan de orde van de dag
Constaterende dat:
- We in Heerhugowaard twee relatief grote groene buitenrecreatiegebieden hebben in de
vorm van het Park van Luna en het Waarderhout;
- In het Park van Luna aan de Westkant van de Middenweg een goed begin is gemaakt met
het plaatsen van een aantal buitenfitness apparaten;
- Er een trend aan het ontstaan is waarbij mensen zelf graag buiten sporten;
- Ook veel jongeren zich bezig houden met bijvoorbeeld ‘cross fit’;
- Het de gemeente Heerhugowaard aan het hart gaat dat mensen (jong én oud) duurzaam
gezond blijven;
- Er vele soorten buitenfitnesstoestellen op de markt zijn van uiteenlopende prijs en kwaliteit,
waarbij er zeer betaalbare varianten voorhanden zijn;
Overwegende dat:
- Het zelf buiten sporten steeds populairder wordt in het land omdat het zeer toegankelijk en
laagdrempelig is;
- We als gemeente Heerhugowaard een verantwoordelijkheid hebben om gezond bezig zijn
te stimuleren in het kader van sociale duurzaamheid;
- We in de kadernota Fysiek Domein als doel hebben gesteld een ‘buitenruimte te maken die
toekomstbestendig en schoon is’ en ‘uitnodigt om te bewegen’;
- Het plaatsen van fitnesstoestellen een uitnodigende werking kan hebben op sporters en
recreanten en voor onderlinge verbinding zorgt;
- Bij de plaatsing van de buitenfitness apparaten in Park van Luna in januari 2016 er vele
positieve reacties waren en door de beheerder van Recreatieschap Geestmerambacht de
verwachting werd uitgesproken dat er meer apparaten bij zouden komen;

Spreekt uit:
Zowel laagdrempelig sporten en buiten recreëren goed zijn voor de sociale duurzaamheid.
Het stimuleren van dergelijke activiteiten zou dan ook een mooie taak zijn voor de gemeente.
Door het plaatsen van fitplaatsen met buitensport apparatuur de toch al mooie recreatiegebieden
zo tevens completer en aantrekkelijker worden.
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Verzoekt het College:
1. Een kortstondige inventarisatie en evaluatie te maken van de al aanwezige
buitensportfaciliteiten en het gebruik hiervan en hier terugkoppeling over te geven aan de
Raad voor maart 2017.
2. Aansluitend, of al eerder, met een voorstel te komen voor plaatsing van twee fitplaatsen in
het Park van Luna en het Waarderhout of een alternatieve geschikte plaats als die uit de
korte evaluatie naar voren komt.
3. Dit in samenwerking met Sport N.V. en het Recreatieschap Geestmerambacht te
verwezenlijken. Hier zou ook nog samenwerking gezocht kunnen worden met
Heerhugowaardse sportscholen voor een co-sponsoring.
4. De kosten die hiermee gepaard gaan te dekken uit de budgetten die bestemd zijn voor
sportstimulatie onder het product sport, of indien dit niet opportuun wordt geacht, met een
alternatief dekkingsvoorstel te komen.

En gaat over tot de orde van de dag,
Fracties
Nederland Duurzaam
Freek Marchal

PvdA
Stefan Brau
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