Samen werken aan
sporten en bewegen

Beleidsnota gemeente Oosterhout

1. Inleiding
De gemeente Oosterhout maakt werk van sport en bewegen in de stad en de kerkdorpen. Via
programma’s als de BreedteSportImpuls, de Buurt- ,Onderwijs-, Sportimpuls (BOS) en de
combinatiefuncties is een begin gemaakt om nog meer Oosterhouters aan het sporten en bewegen te
krijgen.
Zo heeft, op basis van de vorige Sportnota, met name Oosterhout in Beweging de ruimte gekregen
meer werk te malen van het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport, vooral door de
toegenomen inzet van de combifunctionarissen. Het streven is deze ontwikkeling te verbreden en
daarin de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en beleidsvelden te zoeken.
Daarnaast heeft de gemeente vooral de laatste jaren geïnvesteerd in het niveau van de
sportvoorzieningen. De gemeentelijke ambities hebben met name vorm gekregen in ambitieuze
besluiten om de sportaccommodaties in de gemeente naar een hoger plan te tillen. Deze
ontwikkelingen zijn als het ware “vanzelf” tot stand gekomen, in die zin dat er geen uitgesproken
beleid aan ten grondslag heeft gelegen.
De ambities die de gemeente Oosterhout met sporten en bewegen heeft, worden in deze beleidsnota
uiteengezet. Deze nota is een nadere precisering van de Visie op sporten en bewegen, die het college
in het voorjaar van 2013 heeft vastgesteld en die in maart in opiniërende zin door de gemeenteraad is
besproken. De opmerkingen vanuit de gemeenteraad zijn in deze beleidsnota meegenomen.
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2. Gevolgde werkwijze
Het Oosterhoutse gemeentebestuur werkt waar mogelijk samen met zijn partners aan de ontwikkeling
van de stad. Dat doen we allereerst om optimaal gebruik te maken van kennis en kunde die in onze
samenleving over een bepaald onderwerp aanwezig is. Dat geldt ook voor het sportbeleid. Wie weet
er immers beter wat er op het gebied van sporten en bewegen in Oosterhout gebeurt en nodig is dan
al die verenigingen en organisaties die bijna dagelijks met dit onderwerp bezig zijn. Daarnaast is het
gegeven dat gemeente en partners gezamenlijk optrekken bij het opstellen van deze nota, van
positieve invloed op het draagvlak voor het beleid. En dat is niet onbelangrijk, omdat wij in de
uitvoering ervan ook veel van sportverenigingen en andere organisaties verwachten.
De Oosterhoutse samenleving is op een aantal manieren bij de totstandkoming van deze nota
betrokken:
• In voorbereiding op de Visie op sporten en bewegen is allereerst een rondetafelgesprek
gevoerd met een grotere Oosterhoutse sportverenigingen en –organisaties (januari 2013).
• Vervolgens is het maatschappelijk belang van sport onderwerp van een stadsgesprek
geweest. Dit stadsgesprek was voor iedereen toegankelijk (februari 2013).
• Een aantal sportverenigingen heeft gereageerd op de concept-visie op sporten en bewegen
(februari 2013).
• De Visie op sporten en bewegen is onderwerp van gesprek geweest tijdens een
informatieavond van de raad (maart 2013).
• Als voorbereiding op de Nota sporten en bewegen is een tweede rondetafelgesprek met een
aantal sportverenigingen en –organisaties belegd (mei 2013).
• In dezelfde periode hebben, vanuit het programma JONG, gesprekken plaatsgevonden met
jongeren uit het voortgezet onderwijs over ideeën over sporten en bewegen in Oosterhout.
• In de maanden juli en augustus is er voor iedereen de mogelijkheid te reageren op de
concept-nota Sporten en bewegen.
• Op maandag 2 september zal de concept-nota worden besproken tijdens een openbare
consultatie-avond.
• Het is de bedoeling ook in de uitwerking van de actiepunten uit deze nota nauw samen te
werken met sportverenigingen en andere betrokken organisaties.
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3. Samen werken aan sporten en bewegen
Het gemeentebestuur wil met deze nota nieuwe impulsen aan het sportbeleid in Oosterhout geven.
Dat gebeurt allereerst vanuit de algemene doelstelling voor sportbeleid, zoals beschreven in onze
begroting:
“Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout. Dit is van belang zowel uit het
oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement,
bevorderen integratie, tegengaan overlast)”
Deze algemene doelstelling verklaart waarom wij in deze beleidsnota vooral het maatschappelijk
effect van sport centraal stellen.
Daarnaast heeft het college voor deze bestuursperiode nog drie leidende thema’s benoemd, die
eveneens een aantal rode draden door deze nota trekken:
1. Financiën op orde
De gemeente Oosterhout staat voor een aanzienlijke financiële opgave. Onder andere als gevolg van
bezuinigingen bij het rijk zal op de gemeentebegroting vanaf 2015 minimaal € 4,5 miljoen omgebogen
worden. Dit betekent dat ook in de uitgaven voor sport scherp gekeken wordt of offer en nut
voldoende in balans zijn en dat ook de sportsector zijn bijdrage zal moeten leveren aan het in balans
houden van de gemeentefinanciën.
2. Naar een duurzaam voorzieningenniveau
Tegelijkertijd wil het gemeentebestuur blijven investeren in voorzieningen die van Oosterhout een
aantrekkelijke Familiestad maken om te wonen, werken en te recreëren. De aanwezigheid van
voldoende, adequate en toekomstbestendige sportvoorzieningen maakt daarvan nadrukkelijk
onderdeel uit. Daarnaast worden in deze nota de eerste aanzetten gegeven om tot een afgewogen en
evenwichtig beleid op het gebied van sportaccommodaties te komen.
3. Naar een ander samenspel met de samenleving
Ten opzichte van 2004 – het jaar waarin de laatste sportnota het licht zag – is er sprake van een
belangrijk verschil in de aanpak van sportbeleid. Deze nota komt tot stand in tijden waarin de (lokale)
overheid zich steeds meer op haar kerntaken terugtrekt en de maatschappelijke partners meer ruimte
biedt om initiatieven te ontwikkelen. De rol van de overheid verschuift van overheid die alles zelf doet
naar een overheid die vooral ondersteunt, faciliteert, ontwikkelingen mogelijk maakt en verbindingen
legt. Vanuit deze laatste rollen is deze nota dan ook geschreven.

Maatschappelijk belang van sport
Dat sport maatschappelijk van belang is, is boven iedere twijfel verheven. Doel van het gemeentelijk
beleid is de sportdeelname van Oosterhouters te bevorderen. Dit is vanuit verschillende perspectieven
belangrijk:
• Volksgezondheid. Wie sport, leeft gezond(er). Sport en bewegen is een belangrijk middel om
de eigen gezondheid op peil te houden en is daarmee een beproefd instrument als het om
preventie in de gezondheidszorg gaat. Daarnaast kan het een belangrijke rol spelen in de
begeleiding van mensen met chronische aandoeningen (zoals bijvoorbeeld diabetes). Sport is
bovendien van groot belang bij de motorische en geestelijke ontwikkeling van kinderen. Hier
ligt een nadrukkelijke verbinding met de gemeentelijke Nota volksgezondheidsbeleid. Ten
slotte bewijst wetenschappelijk onderzoek dat wie op jonge leeftijd sport, op latere leeftijd
gezonder oud wordt (“active aging”). Zo komen dementieverschijnselen bij ouderen minder
voor naarmate ze in hun jeugd intensiever hebben gesport.
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Voorkòmen van maatschappelijk isolement. Wie met enige regelmaat sport, houdt aansluiting
met de buitenwereld. Met name voor ouderen is sport en beweging bij uitstek een goede
aanleiding om erop uit te trekken en contact te leggen met anderen.
Bevorderen van integratie. De sportclub is dè plaats waar mensen uit verschillende culturele
achtergronden met elkaar (leren) omgaan.
Tegengaan van overlast. Wie sport, is van de straat en dus niet in de gelegenheid om
rottigheid uit te halen.
Normen en waarden. De sportvereniging is een maatschappij op zichzelf. Wie op jonge leeftijd
sport, leert spelenderwijs de meerwaarde van samenwerking, werkt aan zijn
doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen, leert om te gaan met winnen en verliezen en kweekt
respect voor opvattingen van anderen. Met andere woorden: sport biedt een absolute bijdrage
aan het vormingsproces van jonge mensen en levert een bijdrage aan hun geestelijke
gezondheid.

Sport en bewegen vormen dus een belangrijk instrument bij de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals genoemd in het beleidskader Maatschappelijke
Ondersteuning 2012-2015. Het bevorderen van leefbaarheid, sociale samenhang, participatie en
zelfredzaamheid staan hierin centraal. Op al deze gebieden kunnen sport en bewegen een rol van
betekenis vervullen.
Het onderkennen van het maatschappelijk belang van sport houdt ook in dat sport veel meer dan in
het verleden zal worden ingezet om problemen op andere beleidsterreinen aan te pakken of te
voorkomen. Een goede naschoolse (sport)activiteit en -opvang kunnen betaalbare middelen zijn in het
kader van preventief jeugdbeleid. Er is weinig wetenschappelijk onderzoek voor nodig om het verband
te leggen tussen sporten en bewegen enerzijds en een goede gezondheid – en daarmee ook minder
kosten voor de zorg – anderzijds. Dit betekent dat er voor de sportsector kansen liggen voor nieuwe
vormen van samenwerking met nieuwe maatschappelijke partners, variërend van het Centrum voor
Jeugd en Gezin tot zorgverzekeraars. En ten slotte zal het zo zijn dat mensen die sporten en daardoor
goed in hun vel zitten, ook anderszins minder problemen – bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt – zullen
ondervinden.
Meer Oosterhouters in beweging
Als het gaat om het meten van deelname aan sporten en bewegen worden landelijk drie normen
gehanteerd:
• De beweegnorm. Wie aan de beweegnorm voldoet, beweegt een aantal keren per week matig
intensief. Per leeftijdscategorie gelden hiervoor verschillende criteria.
• De fitnorm. Wie aan de fitnorm voldoet, verricht tenminste drie keer per week gedurende
twintig minuten zwaar intensieve activiteit.
• De combinorm is een combinatie van bovenstaande normen.
Voor een nadere toelichtimng op de beweeg-, fit- en combinorm wordt verwezen naar bijlage e.
Het percentage Oosterhouters tussen achttien en 65 jaar dat voldoet aan de beweegnorm, ligt op 65
procent .Voor volwassenen betekent de beweegnorm minstens vijf dagen per week minimaal een half
uur matig intensief bewegen. 20 Procent van de volwassen Oosterhouters voldoet aan de fitnorm. De
combinorm voor 18-plussers ligt voor Oosterhout op 67 procent. (Bron: GGD gezondsenquête 2012).
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Resultaat
• Als het gaat om sportdeelname en bewegen, wil de gemeente Oosterhout minimaal voldoen
aan het landelijk gemiddelde. De landelijke cijfers voor beweegnorm, fitnorm en combinorm
liggen. De landelijke percentages voor beweegnorm, fitnorm en combinorm liggen voor
volwassenen respectievelijk op 60 procent, 21 procent en 67 procent. Deze percentages zijn
sinds 2006 redelijk stabiel (Bron: TNO: trendrapport Bewegen en Gezondheid.
.
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4. De spelers op het speelveld
Het bevorderen van een goed klimaat voor sporten en bewegen in Oosterhout is de verantwoordelijk
van veel organisaties, instellingen en verenigingen. Al deze partijen onderschrijven het
maatschappelijk belang van sporten en bewegen. Het belang en de ambitie worden dus gezamenlijk
gedeeld, met inachtneming van de individuele rol en verantwoordelijkheid van de verschillende
spelers. Deze rollen en verantwoordelijkheden worden in dit hoofdstuk nader omschreven.
De sportverenigingen en commerciële aanbieders
Verenigingen en commerciële andere sportaanbieders hebben duidelijk aangegeven hun rol te willen
spelen. Zij zien als geen ander het maatschappelijk belang van sport. Bovendien is het ook de
sportverenigingen duidelijk dat het aanboren van doelgroepen als jongeren, ouderen of mensen met
een functiebeperking kan leiden tot een groter draagvlak voor de eigen vereniging. Zij zien hierin hun
verantwoordelijkheid en willen hierin graag het initiatief nemen. Wij hebben grote waardering voor
deze houding. Daar waar verenigingen problemen ondervinden bij het uitvoeren van die
maatschappelijke taak, komen Oosterhout in Beweging en/of de sportmakelaar in beeld. Zij hebben de
taak ervoor te zorgen dat die verenigingen weten waar ze een mogelijke oplossing en/of
ondersteuning kunnen vinden.
De gemeente
De rol van de gemeente is divers. Allereerst stelt de gemeenteraad de kaders voor het sportbeleid
vast. Dat gebeurt onder andere via deze sportnota. Dat daarbij verenigingen en organisaties nauw
worden betrokken, is vanzelfsprekend. Het leidt niet alleen tot meer draagvlak voor het uit te voeren
beleid, het betrekken van “het veld” biedt ook ruimte voor nieuwe inzichten en ideeën.
Via subsidiëring maakt de gemeente middelen vrij om de doelstellingen rondom sportdeelname te
realiseren, bijvoorbeeld via Oosterhout in Beweging.
De gemeente faciliteert de Oosterhoutse sportverenigingen onder andere door te investeren in het
aanleggen of verbeteren van sportaccommodaties In deze rol heeft de gemeente de afgelopen jaren
onder andere de aanzet gegeven tot de realisatie van een nieuwe zwemaccommodatie op De
Warande, de bouw van een nieuw sportpark in De Contreie en een nieuwe gymzaal langs de
Hoofseweg en het renoveren van de accommodaties van Twins en TSC.
Ten slotte is de gemeente verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Ook daar liggen
mogelijkheden om sporten en bewegen te bevorderen.
Oosterhout in Beweging (OiB)
Oosterhout in Beweging geeft, in opdracht van de gemeente Oosterhout, vorm en inhoud aan het
gemeentelijk sportstimuleringsbeleid. Tot de taken van OiB behoren onder andere:
• het coördineren, opzetten en uitvoeren van sport(stimulerings)projecten;
• stimuleren van sportdeelname onder de inwoners van de gemeente, onder andere gericht op
jeugd, senioren en mensen met een beperking;
• versterken van sportinfrastructuur door initiëren, stimuleren en afstemmen van
sportactiviteiten;
• doorverwijzen van sporter en sportaanbieder (sportloket)
Het grootste deel van deze activiteiten krijgt vorm binnen het programma “De Brede Buurt”.
De sportmakelaar
De sportmakelaar stimuleert, verbindt en wijst de weg. Hij is van cruciaal belang in de uitvoering van
de voornemens uit deze Sportnota. Hij brengt partijen (van binnen en buiten de sportsector) bij elkaar,
stimuleert nieuwe initiatieven, vertaalt landelijke ontwikkelingen naar de lokale situatie en onderhoudt
een breed lokaal sportnetwerk. Bij hem of haar komen de lijntjes vanuit het veld en de gemeente
samen. Hierbij gaat de nadrukkelijke aandacht uit naar de ontwikkeling van aanbod voor de drie al
eerder genoemde doelgroepen. Ook dit aanbod ontwikkelt hij samen met verenigingen,
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maatschappelijke organisaties, scholen, vrijwilligers en het bedrijfsleven. De sportmakelaar ontwikkelt
hiertoe concrete plannen voor de periode 2014-2016. In die plannen wordt ook een helder verband
gelegd met de volksgezondheidsaspecten van sport.
De sportmakelaar is nu nog ondergebracht bij de gemeente Oosterhout; het is de bedoeling dat de
functie op niet al te lange termijn wordt overgeheveld naar Oosterhout in Beweging.
Het sportloket
Het sportloket, ondergebracht bij Oosterhout in Beweging, heeft als voornaamste doelstelling mensen
met een beperking te helpen bij het zoeken van een geschikte sport- of beweegmogelijkheid. Alleen
het leveren van een adres waar ze kunnen sporten of bewegen, is vaak onvoldoende. Deze mensen
hebben hulp nodig bij het leggen van contact en bij het “binnenkomen” bij een vereniging.
Daarnaast heeft het sportloket tot doel sportvereniging te informeren, adviseren, ondersteunen en
begeleiden met betrekking tot “aangepast sporten”. Voor diegenen die om welke reden dan ook niet
bij een reguliere sportvereniging terecht kunnen, heeft het sportloket ten slotte de taak
beweegprogramma’s te (laten) ontwikkelen die zijn toegerust op de verschillende doelgroepen
(mensen met een functiebeperking èn senioren).
In regionaal verband wordt momenteel onderzoekt in hoeverre samenwerking tussen de verschillende
lokale sportloketten kan leiden tot een verbreding van het aanbod voor sporters met een beperking.
Het Sportbedrijf
Het Sportbedrijf is een onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Het Sportbedrijf is
verantwoordelijk voor het beheren en/of exploiteren van de gemeentelijke sportaccommodaties
(zwembaden, buitensportparken, sporthallen en gymzalen), met als doel alle bewoners en bezoekers
van Oosterhout Familiestad gelegenheid te bieden laagdrempelig en veilig te sporten en recreëren.
Samen met zijn partners organiseert, faciliteert en stimuleert het Sportbedrijf op een professionele
manier een breed en gedragen sportaanbod.
Het onderwijs
Primair en voortgezet onderwijs zijn een belangrijke partner voor verenigingen en sportaanbieders. In
de eerste plaats omdat het onderwijs een belangrijke “vindplaats” is. Wie jongeren aan het sporten en
bewegen wil krijgen, maakt het meeste kans als dat gebeurt op of rond de plek waar de doelgroep
zich toch al bevindt: de school. Vandaar dat het onderwijs bijvoorbeeld een belangrijke plaats inneemt
in het programma De Brede Buurt. Daarnaast kan het onderwijs, via lessen lichamelijke oefening,
jongeren stimuleren en enthousiast maken voor sporten en bewegen.
Samenwerking moet!
Als er in het proces op weg naar deze nota iets duidelijk is geworden, dan is het wel de wens vanuit
het veld om de samenwerking te intensiveren. Voor een deel gebeurt dat natuurlijk al via het
programma De Brede Buurt. Maar ook los van ontwikkelingen rondom het maatschappelijk belang van
sport is er de wens ook op andere onderdelen de relaties te versterken. Ook sportverenigingen
worden steeds meer onderdeel van een breed maatschappelijk netwerk. Veel sportverenigingen
kampen met dezelfde problemen rond tekorten aan vrijwilligers en bestuurskader. Daarom zal, onder
regie van OIB en/of sportmakelaar, er minimaal eens per jaar een bijeenkomst wordt opgezet voor alle
sportverenigingen en -aanbieders en maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van
sport en bewegen. Doel van deze bijeenkomst is in eerste instantie kennis en ervaringen uit te
wisselen, om van daaruit tot (nieuwe) samenwerkingsmogelijkheden te komen.
Van die nieuwe samenwerkingsmogelijkheden zijn er in de aanloop naar deze nota al een aantal de
revue gepasseerd:
• Tussen sportverenigingen en commerciële aanbieders, met name als het gaat om intensieve
begeleiding (bijvoorbeeld krachttraining) van de leden van die vereniging.
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Tussen alle organisaties en instellingen die zich in Oosterhout toeleggen op sporten en
bewegen, bijvoorbeeld om het totaalaanbod in de gemeente zichtbaar te maken en (digitaal)
te ontsluiten.
Idem, met als doel in de richting van de Oosterhoutse bevolking (bijvoorbeeld nieuwkomers)
één integraal en wervend sportpakket te kunnen aanbieden.
Tussen sportverenigingen onderling, bijvoorbeeld als het gaat om het gezamenlijk inhuren van
administratieve ondersteuning of het creëren van CIOS-stageplaatsen bij Oosterhoutse
verenigingen.
Tussen sportverenigingen en het onderwijs, bijvoorbeeld door sportverenigingen in basis- en
voortgezet onderwijs “gast-gymlessen” te laten geven.
Tussen sportverenigingen en andere organisaties in een bepaald gebied (bijvoorbeeld het
Warandegebied). Die samenwerking kan betrekking hebben op bijvoorbeeld gezamenlijke
projecten rondom sportbevordering voor doelgroepen, maar ook op beheer en organisatie.
Tussen sportverenigingen en gezondheidszorg, bijvoorbeeld door het Zorroo-project
(samenwerking tussen eerstelijnszorg en sport) en in de samenwerking met de GGD (onder
andere campagnes rond gezonde voeding en alcoholgebruik).

Resultaat
• Het Oosterhoutse gemeentebestuur ondersteunt actief initiatieven om de krachten van de
Oosterhoutse sportverenigingen bij elkaar te brengen.
• Minimaal een keer per jaar vindt er, onder regie van de sportmakelaar en/of OiB,, een
“sportbeurs” plaats, waarin – aan de hand van een aantal thema’s – vraag en aanbod vanuit
de Oosterhoutse sportwereld met elkaar worden gematcht. Deze informatie is met name ook
gericht op en toegankelijk voor Oosterhoutse jongeren.
• De mogelijkheden worden verkend om voorlichting over sporten en bewegen in Oosterhout
centraal via één website/portal aan te bieden.
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5. De maatschappelijke betekenis van sport
Vanuit de maatschappelijke betekenis van sport is het van belang dat zo veel mogelijk Oosterhouters
actief sporten en bewegen. Die opgave kent vele uitwerkingen. Sommige zijn algemeen van aard, in
die zin dat ze zich richten op alle inwoners van onze gemeente. Er zijn echter ook maatregelen die er
specifiek op gericht zijn de sportdeelname vanuit bepaalde doelgroepen (jongeren, 50-plussers,
mensen met een beperking) te stimuleren.
Trends en ontwikkelingen
Met het oog op (veranderende opvattingen over) het maatschappelijk belang van sport en de rol die
sportverenigingen daarbij spelen, is een aantal trends en ontwikkelingen van belang:
• Het ongeorganiseerd sporten – dus buiten verenigingsverband – kent een hoge vlucht. Als
mensen voor een sportvereniging kiezen, is er bovendien in toenemende mate sprake van
een “zap”-cultuur. De tijden lijken voorbij dat iemand op zijn of haar tiende kiest voor een
bepaalde sport(vereniging) en daarin een carrière doorloopt tot aan het seniorenrecreantenteam.
• Meer dan in het verleden moet “sport” concurreren met andere vormen van vrijetijdsbesteding,
zeker bij de jongere doelgroep. De spelcomputer of de i-pad trekken vaak harder dan het
voetbalveld.
• Veel jongeren haken af met sporten op het moment dat ze de overstap maken naar het
voortgezet onderwijs. Dat kan zijn als gevolg van de grote studiebelasting of van een ander
patroon van vrijetijdsbesteding.
• Sportverenigingen krijgen het steeds moeilijker om voldoende kader en voldoende vrijwilligers
te werven en – belangrijker nog – voor de vereniging te behouden.
• Sporten en bewegen wordt steeds vaker gezien als een zeer belangrijke bijdrage in een
goede gezondheid. Met al maar stijgende kosten van zorgverzekeringen speelt hier ook hoe
langer hoe meer een financieel aspect een rol.
• Ook andere overheden – de rijksoverheid voorop – en landelijke sportbonden benadrukken
steeds vaker het (maatschappelijk) belang van sport. Niet voor niets heeft het nieuwe kabinet
voor de komende regeerperiode ingezet op een landelijk programma dat sport en bewegen
moet bevorderen.
Algemeen beleid
Als het gaat om meer Oosterhouters tot sporten en bewegen aan te zetten, is de belangrijkste taak
van de gemeente ervoor te zorgen dat er voorzieningen zijn waar onze inwoners kunnen sporten. Dat
kan in verenigingsverband, maar dat hoeft niet. De buitensportaccommodaties worden vooral in de
avonduren en in de weekeinden door de verenigingen gebruikt. Daarom wordt onderzocht hoe de
accommodaties (nog) beter kunnen worden benut voor maatschappelijke doeleinden. Nagenoeg alle
Oosterhoutse sportaccommodaties zijn geheel of gedeeltelijk gerealiseerd met maatschappelijk
kapitaal. Een breder maatschappelijk gebruik van deze accommodaties ligt alleen om die reden al
voor de hand.

Resultaat
Buitenaccommodaties staan, voor zover dat uit het oogpunt van bespelingsintensiteit verantwoord is,
open voor andere (maatschappelijke) gebruikers dan de reguliere sportverenigingen. De gemeente
maakt hierover nadere afspraken met de hoofdgebruiker van de accommodatie.

Ook in de openbare ruimte moet er voldoende ruimte zijn – in fysieke zin – om te kunnen sporten en
bewegen. Aan de ene kant kan dat gebeuren door het beter benutten van de openbare ruimte. Soms
zijn daarvoor tamelijk grote fysieke aanpassingen nodig, zoals de aanleg van een mountainbikeroute
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of van een openbare sportvoorziening. Soms kan het ook met betrekkelijk eenvoudige middelen,
bijvoorbeeld door oog te hebben voor voldoende speelgroen in de wijk (trapveldjes) of door
schoolpleinen ook na schooltijd open te houden voor (sportieve) activiteiten. Ander aandachtspunt is
het zodanig inrichten van de openbare ruimte, dat deze als het ware uitnodigt tot bewegen. Dat kan
bijvoorbeeld door het creëren van veilige wandelroutes voor ouderen met voldoende rustplekken
onderweg.

Resultaat
• Bij de aanleg van nieuwe woonwijken dan wel herontwikkeling/reconstructie van bestaande
woonwijken wordt letterlijk en figuurlijk ruimte gemaakt voor (meer) mogelijkheden voor
speelgroen. Bij de herontwikkeling van Slotjes-Midden is dit nadrukkelijk een aandachtspunt.
• Behalve het centrum krijgen ook de stadsdelen noord en zuid en de kerkdorpen de
beschikking krijgen over een openbare, laagdrempelige (buiten)sport- en spelvoorziening.
Hiermee wordt in de gemeentelijke investeringsplanning rekening gehouden.
• In overleg met de betrokken maatschappelijke partners worden de mogelijkheden onderzocht
om, naast de mountainbikeroute, in het Oosterhout te komen tot een aantal wandel- en/of
hardlooproutes. De oevers van het Wilhelminakanaal en de “groene ruggengraat” van de
stad (parkenreeks) bieden daartoe uitgelezen mogelijkheden.

Ten slotte ligt er sportverenigingen en commerciële aanbieders de uitdaging om, in onderlinge
samenwerking, te proberen meer Oosterhouters te laten kennismaken met verschillende sporten. Te
denken valt daarbij aan een “knipkaart-systeem”. Een andere mogelijkheid is het creëren van colidmaatschap, waarbij een sporter bijvoorbeeld in de zomermaanden is aangesloten bij de ene
vereniging en in de wintermaanden bij een andere.

Resultaat
• Sportverenigingen en commerciële sportaanbieders maken, daarin ondersteund door de
sportmakelaar, werk van een of meer projecten om Oosterhouters kennis te laten maken
met sporten en bewegen. Dergelijke projecten dienen eigentijds en flexibel te zijn. Dat kan
bijvoorbeeld via (gebiedsgerichte) sportkennismakingsprogramma’s. In 2015 gaat het eerste
kennismakingsproject van start.

Sport en de drie transities
Met de overheveling van jeugdzorg en begeleiding uit de Awbz naar gemeenten en de invoering van
de Participatiewet staat het “sociaal domein” van de – lokale – overheid aan de vooravond van een
aantal grote veranderingen. De drie transities brengen de nodige risico’s voor gemeenten met zich
mee, niet in de laatste plaats omdat het rijk deze operatie vergezeld laat gaan van een aanzienlijke
kortingen. Gemeenten zien zich dus voor de uitdaging geplaatst deze taken voor minder geld uit te
voeren.
Om dit ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, is, naast de transitie, ook een transformatie
noodzakelijk. De gemeente zal processen moeten inrichten, er komt een verschuiving van specifieke
naar algemene voorziening. Ook het belang van preventie neemt toe. Hier liggen aanzienlijke kansen
voor sport. In het kader van jeugdzorg kan sport een belangrijke preventieve bijdrage leveren; wie via
sporten en bewegen zijn maatschappelijk bewustzijn ontwikkelt, loopt minder kans uiteindelijk in de
jeugdzorg terecht te komen. En daarnaast hebben sportprojecten een belangrijke bijdrage in het
vroegtijdig signaleren van problemen onder jongeren. Waar het dagbegeleiding betreft, zijn sporten en
bewegen beproefde methoden om mensen met een beperking actief en bij de samenleving betrokking
te houden.
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Doelgroepenbeleid
Om meer mensen uit de doelgroepen (jeugd, senioren (50+) en mensen met een beperking) aan het
sporten en bewegen te krijgen, is het nodig – in samenwerking met betrokken organisaties – hen
direct aan te spreken, hen te interesseren voor sport en bewegen en mogelijke barrières te slechten.
Dit idee krijgt bij uitstek vorm in het programma “De Brede Buurt”, dat namens de gemeente, voor wat
betreft het onderdeel sport, wordt uitgevoerd door Oosterhout in Beweging. Hierbinnen worden de
volgende accenten gelegd:
Jeugd (tot twaalf jaar)
Voor deze categorie is er allereerst het binnenschools programma sport en bewegen in het primair
onderwijs. Dit onderdeel richt zich op de ondersteuning van basisscholen, waarmee een
kwaliteitsimpuls wordt gegeven voor het bewegingsonderwijs op deze scholen. Belangrijk onderdeel
wordt het leggen van relaties met de wijk (organisaties, accommodaties en andere faciliteiten), waarin
de basisschool zich bevindt. Hierdoor wordt de relatie van de school met de wijk versterkt.

Resultaat
• Op vier basisscholen is een binnenschools sportprogramma gerealiseerd.
• Er worden jaarlijks minimaal vier bijeenkomsten/workshops aangeboden ten behoeve van
deskundigheidsbevordering van (nieuwe) basisschooldocenten op het gebied van sport en
bewegen.
• Er zijn vier sportorganisaties ondersteund in het ontwikkelen van een sportief aanbod, dat
onderdeel uitmaakt van het binnenschools sportprogramma.
• Er wordt jaarlijks minimaal één bijeenkomst/workshop aangeboden ten behoeve van
deskundigheidsbevordering van sportorganisaties op het gebied van sporteducatie.
• Vanaf 2014 is er een basis ondersteuningsaanbod op het gebied van sport en bewegen
beschikbaar voor alle basisscholen in de gemeente Oosterhout.

Het buitenschools programma voor kinderen tot en met twaalf jaar richt zich, meer dan het
binnenschools programma, op de ontwikkeling van sociale competenties van jongeren. De
buurtsportcoaches van OiB die binnen dit programma actief zijn, hebben een signalerings-,
aanspreek- en doorverwijzingsfunctie. Doel van het programma is op voorhand voorkomen dat
jongeren problemen ontwikkelen op het gebied van gezondheid en bewegen of op het gebied van
gedrag.

Resultaat
• Er zijn minimaal 450 verschillende sport- en beweegactiviteiten aangeboden per jaar.
• Minimaal zestig procent van de leerlingen van de deelnemende basisscholen heeft
deelgenomen aan een van de aangeboden naschoolse activiteiten.
• Minimaal 25 procent van de activiteiten is uitgevoerd of ondersteund met medewerking van
sportverenigingen en/of ouders.
• Het is zaak de effectiviteit van het aanbod van OiB goed te monitoren. De activiteiten dienen
vooral aangeboden in die wijken waar de sportdeelname en laag is en er relatief weinig
kinderen lid zijn van een sportvereniging.
• De buurtcoaches zijn toegerust om ongewenst gedrag te signaleren. Zo nodig verwijzen zij
door naar CJG, welzijnswerk of onderwijs. Hierover zijn werkafspraken met de betrokken
instellingen gemaakt.
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Ten slotte is hier de relatie met het primair onderwijs van belang. Dit is dè plek waar iedereen jonger
dan twaalf jaar in aanraking komt met sporten en bewegen. In het primair onderwijs kunnen dus alle
kinderen worden aangezet tot meer sporten en bewegen.
Op dit moment is er sprake van een landelijk advies in de richting van het primair onderwijs om het
aantal lesuren bewegingsonderwijs uit te breiden van 1,5 naar drie uur per week. De gemeente
Oosterhout onderschrijft deze ambitie. Zoals hierboven al gemeld, heeft de gemeente al laten zien via
de inzet van OiB te willen investeren in deskundigheidsbevordering van leerkrachten op het gebied
van sporten en bewegen.

Resultaat
De gemeente en de schoolbesturen gaan met elkaar het gesprek aan over (de consequenties van)
het advies om in het primair onderwijs het aantal lesuren bewegingsonderwijs uit te breiden..
Bijzondere aandacht is er daarbij voor de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en voor de
accommodatiebehoefte. Daarbij is voor de gemeente vertrekpunt dat een extra beroep op
sportaccommodaties vanuit het primair onderwijs moet worden opgevangen binnen het bestaande
aanbod. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar reguliere sportaccommodaties, maar ook naar de
openbare ruimte en speel- en trapveldjes.
Daarnaast is het van belang dat deze voorzieningen blijvend worden benut. Goed onderhoud is
daarvoor een absolute vereiste. Iin het beleid op het gebied van onderhoud wordt dan ook specifiek
aandacht besteed aan openbare sportvoorzieningen.

Senioren
Sporten is voor ouderen bij uitstek het middel om fysiek en mentaal gezond te blijven en om onderdeel
te blijven zijn van de (lokale) samenleving en isolement en vereenzaming tegen te gaan. Het beleid
van de gemeente is er daarom op gericht meer ouderen in Oosterhout aan het sporten en bewegen te
krijgen en te houden. Sportverenigingen, ouderenbonden, zorginstellingen en andere
maatschappelijke partners nemen hierin hun verantwoordelijkheid door een op deze doelgroep gericht
aanbod vorm te geven. Sportloket en sportmakelaar hebben hierbij een belangrijke coördinerende en
inspirerende rol.

Resultaat
• De deelname van ouderen aan activiteiten voor sport en bewegen (cijfers 2009) ligt boven
het landelijk gemiddelde (cijfers 2011). De ambitie is erop gericht dit zo te houden. Landelijk
voldoet 49 procent aan de beweegnorm, 11 procent aan de fitnorm en 56 procent aan de
combinorm (TNO: Trendapport Bewegen en Gezondheid 2011). Oosterhout scoort hier
respectievelijk 72 procent (Bron: GGD gezondheidsprofiel 2011), 42 en 72 procent (bron:
Gezondheidsenquête GGD)
• In 2014 is er op buurt- en wijkniveau een op senioren gericht aanbod ontwikkeld, dat in de
jaren tot en met 2016 verder wordt uitgerold (bijvoorbeeld “senior helpt senior”).
• Er is een gemeentebreed aanbod van beweegprogramma’s voor senioren.

Mensen met een beperking
Ook voor mensen met een beperking vormt sporten een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke
deelname. In Oosterhout heeft een aantal verenigingen goede ervaringen opgedaan met bijvoorbeeld
G-teams, maar in de praktijk blijken aan het organiseren van sportactiviteiten voor mensen met een
beperking tal van praktische bezwaren te kleven. Sommige verenigingen hebben aangegeven daarin
graag ondersteuning te willen hebben: dat kan van andere verenigingen zijn, maar ook van
organisaties die expertise hebben met (het wegnemen van drempels voor) gehandicaptensport.
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Resultaat
• In 2014 is er op buurt- en wijkniveau een op aangepast sporten gericht aanbod ontwikkeld,
dat in de jaren tot en met 2016 verder wordt uitgerold (bijvoorbeeld door samenwerking te
ontwikkelen met de in de buurten en wijken instellingen ”).
• Er is een herkenbaar en toegankelijk aanspreekpunt (sportloket) dat fungeert als vraagbaak
en bemiddelaar voor individuele vragen op het gebied van aangepast sporten en bewegen.
• Er is een gemeentebreed aanbod van beweegprogramma’s voor mensen met een
functiebeperking.
• Er worden maatregelen getroffen speelplekken (meer) toegankelijk te maken voor kinderen
met een beperking.
Jongeren (12 tot en met 18 jaar)
Uit landelijke cijfers blijkt dat jongeren relatief veel afhaken. Van de Nederlands tussen de 12 en 23
jaar die actief in verenigingsverband sporten, stopt 17 procent met sporten in verenigingsverband. De
voornaamste reden daarvoor is het feit dat sporten lastig te combineren is met studie, werk of andere
vrijetijdsbestedingen. Voor 57 procent van de sporters is dat een reden. 39 Procent geeft aan te
stoppen omdat ze sporten minder leuk zijn gaan vinden, terwijl 24 procent om financiële redenen
ophoudt. (Bron: Sportersmonitor 2012, NOC*NSF)
In het kader van deze beleidsnota is ook lokale schaal geïnventariseerd wat in Oosterhout de redenen
zijn dat jongeren afhaken. Voor een deel komen de uitkomsten van de gesprekken die met jongeren
zijn gevoerd overeen met het landelijk beeld. Er wordt echter ook aangegeven dat het bij verenigingen
soms moeilijk(er) is te kiezen voor sporten en bewegen op een minder intensief/recreatief niveau.

Resultaat
• De deelname van jongeren (12-17 jaar) aan activiteiten voor sport en bewegen komen
minimaal op het landelijk gemiddelde. Landelijk voldoet 17,8 procent aan de beweegnorm,
44,3 procent aan de fitnorm en 52,2 procent aan de combinorm. Over sportdeelname van
jongeren van 12 tot en met 18 jaar zijn geen lokale gegevens bekend .In Oosterhout voldoet
22 procent van de jongeren aan de beweegnorm (Bron: GGD Gezondheidsenquête 2012).
• Er komt, op het niveau van verenigingen, meer aandacht voor de opvang van jongeren die
afhaken.

Voor het overige komen de aanbevelingen uit de gesprekken die met Oosterhoutse jongeren zijn
gehouden, terug in meer algemene resultaten en beleidsdoelen.
Sport, bewegen en gezondheid
Tegelijkertijd met deze sportnota verschijnt Verbinden & verankeren, de gezondheidsnota Oosterhout
2014-2017. Inhoudelijke prioriteiten uit deze nota zijn:
• Meer bewegen en gezonder eten
• Betere psychische gezondheid jeugd
• Participatie
• Minder schadelijk alcohol- en drugsgebruik jeugd
Om een gezonde Oosterhoutse bevolking te bereiken, werken we in de uitvoering samen met burgers,
voorzieningen, bedrijven en andere gemeentelijke beleidsterreinen in een proces van verbinden en
verankeren.
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Sport en bewegen zijn verbonden met alle vier de inhoudelijke gezondheidsprioriteiten. Alle resultaten
uit voorliggende nota leveren er een directe bijdrage aan. Sportverenigingen, OiB en sportmakelaar
zijn participant in het gezondheidsproces. Voorbeelden van verbindingen zijn: inbreng bij breed kook/tuin-/ ontmoetingsinitiatief in Oosterheide vanuit bewegen, vroegtijdige signalen over
jongerenproblemen doorzetten naar CJG, duidelijke regels over alcohol op de sportclubs en bewegen
inzetten ter preventie van diabetes (i.s.m. Zorroo).
Resultaten van de verbindingen worden in samenspraak bepaald, want voorwaarden voor verbinden
en verankeren zijn:
• Starten met het delen van belangen en doelen
• Gezamenlijke urgentie vaststellen
• Maatwerk
• Regie

Resultaat
In 2014 zijn er, in samenspraak tussen alle maatschappelijke partners, projecten opgestart die een
brug slaan tussen volksgezondheid enerzijds en sporten en bewegen anderzijds.
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6. Overige aspecten
Talentontwikkeling
Het gemeentebestuur steekt in op het maatschappelijk belang van sport en daarmee als het ware
vanzelf op breedtesport. De middelen die Oosterhout op de begroting beschikbaar heeft voor sport,
zullen bij voorkeur hiervoor worden ingezet. Hoewel wij onderschrijven dat topsporters een
voorbeeldfunctie vervullen voor jongeren en aldus kunnen bijdragen aan een grotere sportdeelname,
betekent dit dat er in Oosterhout geen gericht topsportbeleid zal worden ontwikkeld. Dat laatste vinden
wij de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, NOC/NSF en de verschillende landelijke
sportkoepels. Wel biedt de gemeente, via een aantal voorzieningen (onder andere turnhal,
zwemaccommodatie De Warande), in fysieke zin mogelijkheid voor talentontwikkeling. Wie in
Oosterhout in bepaalde takken van sport topsport wil beoefenen, hoeft voor trainingsfaciliteiten zijn
heil dus niet buiten de gemeentegrenzen te zoeken.
Sport, recreatie en toerisme
Oosterhout dankt zijn aantrekkelijkheid als toeristische gemeente niet in de laatste plaats aan haar
groene karakter. Dat groene karakter wordt mede bepaald door de faciliteiten voor sport en bewegen
die vooral in ons buitengebied worden aangeboden. Te denken valt daarbij aan de mountainbikeroute
en de twee golfclubs die Oosterhout rijk is, maar ook het Warandegebied – zeker nu het recreatieoord
grondig wordt gerenoveerd – heeft toeristisch-recreatieve potentie. Het is de moeite waard
samenwerking tussen de sportsector enerzijds en de toeristisch-recreatieve sector te versterken,
bijvoorbeeld door te komen met sport- en verblijfsarrangementen. Daarmee is sport ook in
economisch opzicht voor Oosterhout van waarde.
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7. Sportaccommodatiebeleid
De gemeente Oosterhout heeft ook de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de kwaliteit van
sportaccommodaties. Dat is steeds gebeurd vanuit bewuste keuzes en vanuit de basisgedachte dat
de gemeente het belangrijk vindt sportverenigingen en sporters op een adequate wijze te faciliteren.
Wie echter terugkijkt op de afgelopen 25 jaar moet ook constateren dat veel van deze
investeringsbeslissingen nogal ad hoc zijn gelopen. Een helder uitgesproken en duidelijk vastgelegd
beleid op het gebied van sportaccommodaties heeft al die tijd ontbroken.
Deze sportnota wil een begin maken met het nieuwe accommodatiebeleid. In deze nota wordt een
aantal uitgangspunten voorgelegd, op basis waarvan het college dat nieuwe beleid verder kan gaan
uitwerken. Deze uitgangspunten zijn:
• Investeringen in sportaccommodaties zijn sober en doelmatig.
• Investeringsbeslissingen worden genomen met de gemeentebrede vraag – en niet die van
één particuliere vereniging – als referentiekader. Als de extra vraag van een vereniging in een
bestaande accommodatie kan worden opgevangen, is dat de eerste optie.
• Vanuit het oogpunt van doelmatigheid is clustering van (nieuwe) sportaccommodaties,
verspreid over de stad gewenst. Op dit moment is er feitelijk al sprake van een aantal
sportclusters, waaronder die in het Warandegebied en, in de zeer nabije toekomst, De
Contreie.
• De gemeente investeert in sportgerelateerde voorzieningen en in de inrichting van het terrein
(inclusief kleedaccommodaties). De kosten van de aanleg en onderhoud van nietsportgerelateerde voorzieningen komen voor rekening van de vereniging.
• De gemeente kiest met deze nota voor breedtesport. Dit heeft ook gevolgen voor de
investeringen in sportaccommodaties: als verenigingen topsportfaciliteiten wensen, zullen zij
de financiering daarvan zelf moeten regelen. Bij het vaststellen van wat als
basissportvoorziening moet worden beschouwd, volgen wij de landelijke richtlijnen.
• De gemeente brengt, in het kader van transparantie, alle kosten van het gebruik van een
sportaccommodatie in beeld (kapitaallasten investering, groot en klein onderhoud). Voor het
gebruik van de accommodatie vraagt de gemeente een redelijke huur. Deze redelijke huur is
gebaseerd op benchmarkgegevens.
• Sportvoorzieningen zijn niet wijkgebonden. Een uitzondering geldt, vanwege het gebruik door
het primair onderwijs, voor de gymzalen. Voor kerkdorpen is er ruimte voor eigen
sportvoorzieningen. Deze voorzieningen moeten wel doelmatig zijn.
• Voorzieningen waarin de gemeente investeert en geïnvesteerd heeft, worden intensief (de
gehele dag) gebruikt voor brede maatschappelijke doelstellingen, voor zover dit mogelijk is
binnen de maximale bespelingsintensiteit.
• Om de gewenste investeringen in sportvoorzieningen in beeld te krijgen en om daarover in
samenhang te kunnen beslissen, is het gewenst een integraal sportinvesteringsprogramma
(ISP) op te stellen, zoals dit nu al ook gebeurd rondom onderwijshuisvesting. Op die manier
wordt het mogelijk ook op het niveau van investeringen een integrale afweging te maken en in
te spelen op maatschappelijke trends en demografische ontwikkelingen.
Na de definitieve vaststelling van de Nota sport en bewegen, volgens planning in oktober 2013, zal
worden begonnen met het opzetten van dit nieuwe accommodatiebeleid. Dat zal gebeuren
overeenkomstig de hierboven genoemde uitgangspunten.

Resultaat
• Deze uitgangspunten worden uitgewerkt in nieuw accommodatiebeleid. Na vaststelling van
deze nota Sporten en bewegen door de gemeenteraad zal het college de projectopdracht
voor het accommodatiebeleid vaststellen.
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8. Financiën
Ook de gemeente Oosterhout staat de komende jaren voor een aanzienlijke ombuigingstaakstelling,
onder andere als gevolg van de bezuinigingen door het rijk. Hieraan zal in principe iedere sector in
onze gemeente een bijdrage moeten leveren. Sport vormt daarop geen uitzondering. De gemeente
Oosterhout ondersteunt de sportsector nu in financiële zin via accommodaties, programma’s voor
sportstimulering en directe subsidie aan verenigingen voor jeugdleden. Het is opportuun nu de
discussie te voeren of dit zo moet blijven. Ligt er voor de gemeente niet vooral een
verantwoordelijkheid bij de eerste twee vormen van ondersteuning? Daarbij dient ook te worden
overwogen dat voor diegenen die hierdoor in de problemen zouden komen (doelgroep minima) er
mogelijkheden bestaan in het kader van minimabeleid, Jeugdsportfonds en samenwerking met
Stichting Leergeld.
De keuze voor “sport als middel” biedt overigens, ook uit financieel opzicht, ook kansen. Door sport
veel meer in te zetten als middel binnen bijvoorbeeld preventief jeugdbeleid, Wmo, gezondheidszorg
of de Participatiewet – en ook als zodanig te benoemen – kunnen ook nieuwe financieringsbronnen
worden aangeboord. Zeker nu, met de overheveling van jeugdzorg en delen van de Awbz naar
gemeenten en de invoering van de Participatiewet, gemeenten hierin meer eigen beleidskeuzes
kunnen maken.
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9. Vervolgaanpak
Met de nota “Samen werken aan sporten en bewegen” is het sportbeleid van onze gemeente voor de
komende periode vastgesteld. Zowel de titel als het proces van totstandkoming van deze nota geven
uiting aan de betrokkenheid van sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en
maatschappelijke organisaties. Wij willen die betrokkenheid ook voortzetten bij de uitvoering van de in
deze nota geformuleerd beleidsvoornemens. Want samen aan beleid werken betekent volgens ons
ook samen werken in de uitvoering.

Resultaat
Het college van b. en w. vertaalt de Nota sporten en bewegen in een jaarlijks uitvoeringsplan. Dit
uitvoeringsplan komt tot stand in samenspraak met de Oosterhoutse sportverenigingen en
sportaanbieders. Het plan vormt mede de basis voor de werkzaamheden van Oosterhout in
Beweging in dat jaar. Het uitvoeringsplan krijgt zijn beleidsmatige vertaling in de begroting van dat
jaar.
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Bijlagen
a.
b.
c.
d.
e.

Cijfers over sporten in Oosterhout
Inspraakverslag
Verslag vanuit Programma JONG
Verantwoording voor verwerking opmerkingen vanuit opiniërende raadsbehandeling
Beweeg-, fit en combinorm
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a. Sporten en bewegen in Oosterhout in cijfers
Op het gebied van sportverenigingen, organisaties en –accommodaties beschikt de gemeente
Oosterhout (inclusief kerkdorpen) over:
•

69 sportverenigingen:

•

13 sportparken

•

3 zwembaden

•

2 sporthallen

•

6 gymzalen

•

6 sportscholen (commerciële aanbieders)

hieronder:

-3 duikverenigingen
-6 gevechtsportverenigingen
-2 golfverenigingen
-3 ruitersportverenigingen
-4 schietsportverenigingen
-2 sjoelverenigingen
-2 tafeltennisverenigingen
-7 tennisverenigingen
-3 trimverenigingen
-3 turnverenigingen
-6 voetbalverenigingen
-3 wielerverenigingen
-2 zaalvoetbalverenigingen
-3 zwemverenigingen
-2 schaakverenigingen
-1 atletiekvereniging
-1 badmintonvereniging
-1 basketbalvereniging
-1 bowlingvereniging
-1 damvereniging
-1 handbalvereniging
-1 hockeyvereniging
-1 honk- en softbalvereniging
-1 jeu de boules vereniging
-1 kegelvereniging
-1 korfbalvereniging
-1 schaatsvereniging
-1 volleybalvereniging
-1 watersportvereniging

Bij de 25 verenigingen die subsidie (2013) ontvangen van de gemeente Oosterhout, sporten in totaal
7819 personen, van wie 6689 afkomstig uit Oosterhout. Naar leeftijd ziet de onderverdeling er als volgt
uit:
- 4514 personen < 23 jaar
- 2917 personen 22-65 jaar
- 388 personen < 65 jaar
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•

Bezoekersoverzicht zwembaden per doelgroep 2011

Bezoekrapport 2011
Bezoek-register beschrijving

Bez. aantal

Recreatieoord de Warande
• Subtotaal : Evenementen
• Subtotaal : Recreatief zwemmen
• Subtotaal : Banen Zwemmen

3.478
51.411
1.279

•

Subtotaal : Recreatieoord de Warande

56.168

Zwembad de Blikken
• Subtotaal : Verenigingen
• Subtotaal : Recreatief zwemmen
• Subtotaal : Zwemles Jeugd
• Subtotaal : Zwemles Volwassenen
• Subtotaal : Aqua Aerobics
• Subtotaal : Aqua Jogging
• Subtotaal : Aqua Combi-fit
• Subtotaal : Fifty-fit
• Subtotaal : Banen Zwemmen
• Subtotaal : Gehandicapten Zwemmen
• Subtotaal : Naturisten Zwemmen
• Subtotaal : Familiezwemmen

17.735
16.325
5.000
65
1
1
626
659
479
44
5
2

•

40.942

Subtotaal : Zwembad de Blikken

22

Zwemvoorziening Arkendonk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subtotaal : Verenigingen
Subtotaal : Recreatief zwemmen
Subtotaal : Baby Zwemmen
Subtotaal : Instuif
Subtotaal : Zwemles Training
Subtotaal : Disco Zwemmen
Subtotaal : Zwemles Jeugd
Subtotaal : Zwemles Volwassenen
Subtotaal : Aqua Aerobics
Subtotaal : Aqua Jogging
Subtotaal : Aqua Combi-fit
Subtotaal : Fifty-fit
Subtotaal : Puppy Zwemmen
Subtotaal : Evenement
Subtotaal : Banen Zwemmen
Subtotaal : Extra Zwemles
Subtotaal : Trimmen
Subtotaal : Herfstinstuif
Subtotaal : Familiezwemmen

•

Subtotaal : Zwemvoorziening Arkendonk

112.381

•

Totaal gemeentelijke zwembaden

209.491

17.902
59.596
1.786
1.646
289
5.150
19.561
29
951
1.851
66
637
685
14
618
202
433
954
11

Bezoekersaantallen zwembaden 2006 t/m 2011
Jaar
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Blikken
35.984
54.047
38.668
37.372
38.118
40.942

Arkendonk
118.685
82.660
107.580
116.554
114.774
112.381

Warande
88.234
55.143
59.706
78.354
79.810
56.168

Totaal
242.903
191.850
205.954
232.280
232.702
209.491

Bezoekersaantallen 2007 van zwembad de Blikken en zwemvoorziening Arkendonk verschillen
door sluiting van zwemvoorziening Arkendonk als gevolg van uitlopen van de renovatie.
Bezettingpercentages
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Niet bekend
55%
59%
62%
63%
63%
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Recreatieve sporters
Op basis van de uitkomsten van de buurtenquête 2009 kan vastgesteld worden dat ongeveer 24.000
Oosterhouters ouder dan 18 jaar op dat moment sportten. Dit is 57% van 41.800 bewoners van boven
18 jaar. Het merendeel van de actieve sporters van 18 jaar en ouder in de gemeente Oosterhout
beoefent zijn of haar sport via een sportvereniging (27%), Andere manieren waarop Oosterhouters in
aanmerking komen met sporten en bewegen, zijn op individuele basis/niet-georganiseerd (25%), via
spotschool en fitnesscentrum (21%), met vrienden of familie (17%), tijdens (sport)vakantie (8%), en
via meer bewegen voor ouderen (2%). Als de percentages van sportvereniging en sportschool bij
elkaar worden opgeteld, dan sport 48 procent in georganiseerd verband en 52 procent op een andere
wijze (recreatief). Meer feiten en cijfers over sporten en bewegen zijn te vinden in de buurtenquêtes
2002, 2005 en 2009.
Op dit moment loopt de Buurtenquête 2012. De resultaten hiervan zullen na de zomer gereed zijn. In
de rapportage zullen ook de trends en ontwikkelingen van de afgelopen jaren, op basis van de
enquêtes 2002-2005-2009 en 2012, in beeld worden gebracht.
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b. Inspraakverslag
Wordt ingevuld na het afronden van de inspraakronde (medio september)
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c. In gesprek met jongeren in het kader van de ontwikkeling
Nota Sport en Bewegen

Aanloop
Vanuit Project JONG is er in opdracht van de projectgroep nota Sport en Bewegen gesproken met
verschillende groepen jongeren. Doel van de gesprekken is de jongeren na te laten denken over hun
eigen sport en beweeggedrag en wat de gemeente hiervoor zou kunnen betekenen.
In de aanloop naar de gesprekken met de jongeren is er gesproken met docenten lichamelijke
opvoeding en sportverenigingen. Hieruit kwam o.a. naar voren dat de motivatie om te sporten en
bewegen sterk afneemt in de groep 12- 18 jarigen. Hierdoor verengingen verlaten en in de gymles
niet actief deelnemen. Uit de voorgesprekken zijn de volgende vragen gekomen:
• Hoe beleef je sport?
• Wat zou een reden kunnen zijn dat jongeren stoppen met sporten?
• Wat kan de gemeente voor jou betekenen als het gaat om sporten en bewegen?
Met de volgende jongeren is gesproken :
• Leerlingen uit groep 8
• Deelnemers NAC Street League
• Leerlingen Frencken College, VWO tweede klas
e
e
• Leerlingen Hanze College, 2 en 3 jaars
Rekeninghoudend met de omgeving en achtergrond van de leerlingen is er op verschillende
manieren met ze gesproken. In de klas, in de raadzaal, tijdens een voetbalactiviteit, tijdens de gymles
en tijdens een sporttour door Oosterhout. Een kleine toelichting op de sportour. In een bus zijn twintig
jongeren van het Hanze, meiden/jongens, sporter en niet sporters door Oosterhout gereden naar een
aantal sportaccommodaties. Hierdoor kregen de jongeren een goed beeld wat Oosterhout hen te
bieden heeft op sportgebied, de kwaliteit en de bereikbaarheid. De jongeren waren met name zeer
enthousiast over de nieuwe accommodaties die in ontwikkeling of in aanbouw. Bij Sportpark de
Contreie was men onder de indruk dat er ook gedacht is aan een court voor de jongeren uit de wijk en
een nieuwe sportmogelijkheid voor Oosterhout,het beachveld.
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Leerlingen van het Hanze College vullen aan het eind van de sporttour op recreatieoord De Warande
een enquête in.
Resultaten van de gesprekken
In het beantwoorden van de vragen is het voor de jongeren moeilijk het onderscheid te maken tussen
wat sportverenigingen of wat gemeente hen kan betekenen. Daaruit mag geconcludeerd worden dat
er alle reden is om nog eens met jongeren in gesprek te gaan.
Sportbeleving
De jongeren beleven sporten als een leuke activiteit. Een activiteit waarbij gezondheid niet het eerste
argument is maar meer de sfeer en competitie tijdens en rondom het sporten bepalend zijn.

Leerlingen van het Frencken College vullen tijdens de gymles hun Sport en Bewegen wensen in
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Wensen:
• Meer binnenaccommodaties. In de wintermaanden is er voor de buitensporters niet voldoende
binnenaccommodaties beschikbaar. Veel buitensporters zijn in de wintermaanden beperkt
actief.
• Waar jongeren veel behoefte aan hebben is goede trapveldjes in de wijken. Bij voorkeur één
met kunstgras waar meer verschillende sporten kunnen worden uitgeoefend. Opmerkelijk was
hierbij ook de vraag van de meiden op deze velden ook te kunnen hockeyen. Het aanbod wat
er nu in Oosterhout is, is meer op voetbal gericht
• Meer activiteiten/toernooien voor 12 + zijn zeer welkom en dan niet alleen voetbal of
hockeytoernooien. De toernooien tussen de verschillende scholen zijn erg populair.
• Jongeren zijn nieuwsgierig en zouden met meer sporten in aanraking willen komen. Hiermee
worden de nieuwe of voor Oosterhout onbekendere sporten bedoeld maar ook de sporten
vanuit het huidige sportaanbod.
(Na bezoek aan de Twins gaven bijna alle jongeren aan dat ze weleens willen honkballen)
•

Deelnemers aan de NAC Street League maken hun Sport en Bewegen wensen kenbaar
Afhaken
De jongeren die zijn gestopt met sporten geven verschillende argumenten. Argumenten die direct met
de sport te maken hebben en invloeden van buiten de sport.
In relatie met de sport worden argumenten gegeven als:
• Bij de teamsporten wordt er de aandacht voor de lagere teams gemist. Veel jongeren haken
af omdat de teams niet de gezelligheid bieden of omdat er niet meer getraind wordt onder een
kwalificeerde trainer.
• De sport geeft niet meer de uitdaging die het had. Bij de individuele sporten is het voor de
leeftijd 12+ niet mogelijk bij afnemende prestaties mogelijk om recreatief deel te nemen.
Invloeden van buiten de sport zijn :
• Zaken als huiswerk en een baantje worden als belangrijkste argument gegeven
• In een aantal gevallen wordt ook de kosten van het sporten als reden genoemd
Conclusie en aanbevelingen:
• De gesprekken geven genoeg redenen om vaker met jongeren over dit thema in gesprek te
gaan, zeker als daar voor concrete aanknopingspunten zijn.
• Naast het verzoek voor nieuwe veldjes is, wordt er ook een dringend beroep op de gemeente
gedaan voor beter en specialistisch onderhoud van de bestaande velden. Het ontbreken van
goede goals, slecht bespeelbaar ondergrond zijn de meest gehoorde klachten. In het huidige
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onderhoudsbeleid geen specifieke aandacht is voor het beheer van de trapveldjes. Wel wordt
er ad hoc aandacht gegeven aan de klachten.
•

Het opvangen van jongeren die afhaken. Veel van de jongeren die niet meer sporten gaven
aan dat ze het sporten missen. Een vorm van nazorg is hier wenselijk om zo beter in beeld te
krijgen de reden van stoppen en de mogelijkheid de jongeren een ander passend aanbod te
doen.

•

Een goed overzicht van alle mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen, in de
openbare ruimte, sportverenigingen, sportaanbieders, huur accommodaties, Sportbedrijf
Oosterhout

•

Voorlichting over de maatschappelijke effecten van sporten en bewegen meer richten op
jongeren.
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d. Verantwoording verwerking opiniërende raadsbehandeling
Wordt ingevuld in de aanloop naar de gemeenteraadsbehandeling in oktober.

30

e. Beweeg,- fit- en combinorm
In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de drie beweegnormen die in Nederland worden
gebruikt om de mate van bewegen te meten.
1. De beweegnorm (De Nederlandse Norm Gezond Bewegen)
Hierin wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën:
•

Jeugdigen (jonger dan achttien jaar)
Dagelijks één uur matig intensieve lichamelijke activiteit: van 5 MET (bijvoorbeeld aerobics of
skateboarden) tot 8 MET (bijvoorbeeld hardlopen 8 km/uur), waarbij de activiteiten minimaal
twee keer per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid
(kracht, lenigheid en coördinatie)

•

Volwassenen (18-55 jaar)
Dagelijks minstens een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit (tussen de 4 en 6,5
MET), op minimaal vijf dagen per week. Matig intensief actief betekent voor volwassenen
bijvoorbeeld stevig wandelen (5 km/uur) of fietsen (16 km/uur)

•

55-plussers
Een half uur matig intensieve lichamelijk activiteit (tussen de 3 en 5 MET), op tenminste vijf,
maar bij voorkeur alle dagen van de week. Matig intensief betekent voor 55-plussers
bijvoorbeeld wandelen in een tempo van 4 kilometer per uur of fietsen met een snelheid van
10 kilometer per uur. Voor niet-actieven, zonder of met beperkingen, is elke extra hoeveelheid
lichaamsbeweging zinvol, onafhankelijk van intensiteit, duur, frequentie en type.

2. De fitnorm
Tenminste drie keer oer week gedurende minimaal twintig minuten zwaar intensieve activiteit.
3. De combinorm
Is een combinatie van beide bovenstaande normen. Iemand voldoet aan de combinorm wanneer hij/zij
tenminste aan één van beide normen voldoet.
(Bron: TNO, Trendrapport bewegen en gezondheid 2011).
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