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Samen sterker door sporten

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 maart 2021
behandelen agendapunt 12 als Investeringsplan sportvoorzieningen
Constaterende dat:
-

-

Het beleid ten aanzien van sporten en bewegen van de gemeente
Heerhugowaard en Langedijk geharmoniseerd moet worden met het oog
op de fusie;
Heerhugowaard en Langedijk beide grote investeringen doen in sportfaciliteiten;
Er in Heerhugowaard meerdere onderzoeken zijn uitgevoerd ten aanzien van
sporten en bewegen onder andere het Mulier onderzoek (CBB200623);
Op basis van dit onderzoek diverse investeringen worden voorgesteld;
Dat er geen investeringen worden gedaan voor sommige sportverenigingen
die op korte termijn of in de toekomst wel nodig hebben.

Overwegende dat:
-

Sport en bewegen een steeds grotere rol speelt voor alle leeftijden, jong en oud;
Sporten in de openbare ruimte tegenwoordig de standaard is;
De harmonisatie van het beleid een kans is om integraal naar het beleid te kijken;
De nieuwe gemeente Dijk en Waard qua inwoneraantal de komende
jaren nog zal groeien;
Sportvoorzieningen moeten passen bij de behoefte van inwoners;
Bij verschillende sportvoorzieningen op het gebied van uitstraling nog terrein
te winnen is;

Spreek uit:
Dat de nieuwe gemeente Dijk en Waard een lange termijnvisie moet hebben op het
gebied van sporten en bewegen. Deze visie zich moet richten op de toekomst van
sportfaciliteiten. Aan deze visie een investeringsplan voor de komende 5 jaar moet
worden gekoppeld.
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Verzoekt het College om:
-

-

Om in lijn met de harmonisatie van het sportbeleid een lange termijnvisie
‘Sporten & Bewegen in Dijk & Waard’ voor de duur van minimaal 10 jaar op
te stellen ten aanzien van sporten en bewegen binnen de gemeente Dijk en
Waard;
In deze visie aandacht te besteden aan de toekomst van de verschillende
sportvoorzieningen, zowel binnen als buiten;
Hierin ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor mensen en kinderen met
verschillende beperkingen;
Sporten in de openbare ruimte en toekomstige sporten hierin ook een plek te geven;
De uitgevoerde onderzoeken mede te gebruiken als input voor deze visie;
Dit onderzoek ook te gebruiken om met sportverenigingen in gesprek te
gaan om op lange termijn hun behoeftes in kaart te brengen;
Aan deze visie een investeringsplan te koppelen voor de komende vijf jaar;
Ervoor te zorgen dat het nieuwe bestuur van de gemeente Dijk en Waard kort
na het ontstaan van de gemeente een besluit kan nemen over de visie en het
daarbij behorende investeringsplan;
De raad jaarlijks op de hoogte te houden van het proces en de ontwikkeling
van deze visie en het vervolgtraject.

En gaat over tot de orde van de dag,
CDA
Jasper John

VVD Dijk en Waard
Femke Lammerts

D66
Sebastian Visser

DOP
Kees Tesselaar

PvdA
Stefan Brau

GroenLinks
Christiaan Kwint

Senioren Dijk&Waard
Joke van Ruitenbeek

ChristenUnie
Trijntje Johanne Visser
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