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1 Voorwoord 

Voor u ligt de beleidsnota sport en bewegen ‘Heel Heemskerk beweegt!’ Hierin zetten wij het 
sportbeleid van Heemskerk uiteen voor de periode 2020-2023. Ons streven is om beleid en uitvoering 
vorm te geven in overleg met inwoners en maatschappelijke partners. ‘Niet over u, maar samen met 
u’. Daarom zijn wij in februari 2018 gestart met het organiseren van bijeenkomsten. We hebben 
sportverenigingen, diverse partijen in het Sociaal Domein en individuele inwoners gevraagd om met 
ons mee te denken. We zijn bijzonder blij met de positieve, innovatieve en betrokken reacties. Dank 
daarvoor! 

We hebben deze beleidsnota de titel ‘Heel Heemskerk beweegt!’ gegeven omdat deze titel het beste 
weergeeft wat ons doel is. Wij vinden dat sport toegankelijk moet zijn voor iedereen en willen dat de 
komende vier jaar nog meer mensen gaan sporten en bewegen. We willen dat inwoners kunnen 
genieten van sport, dat zij gezond leven, actief zijn en zoveel mogelijk in beweging zijn. 

Sinds de decentralisaties is de gemeente verantwoordelijk voor Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. 
Centraal uitgangspunt hierbij is: ‘iedereen doet mee’. Om dit te kunnen realiseren, is preventie 
belangrijk en sport en bewegen spelen daarbij een grote rol. Wat we in de voorgaande nota hebben 
ingezet krijgt een vervolg: sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Sport en bewegen 
dragen bij aan zelfredzaamheid, aan het langer zelfstandig kunnen blijven wonen en het zorgt voor 
sociale cohesie. Daarom leggen we in deze nota verbindingen tussen sport en diverse andere 
terreinen, zoals speelruimte, groen, gezondheid, welzijn en onderwijs. Wat betreft de 
sportinfrastructuur stimuleren we de verbinding en samenwerking tussen sportverenigingen, andere 
beweegaanbieders en de anders georganiseerde sport. Samen kunnen we een omgeving creëren die 
sport en bewegen laagdrempelig mogelijk maakt. 

Aad Schoorl,
wethouder Sport
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2 Inleiding

2.1 Vitale en sociale samenleving
De nota Heemskerk Sport en Bewegen liep tot en met 2017. De rol van sport en bewegen als doel 
blijft en de rol van sport en bewegen als middel in de samenleving is stevig in ontwikkeling. Het is 
noodzakelijk om onze visie op sport en bewegen aan te laten sluiten bij actuele inzichten en 
ontwikkelingen. Deze actuele inzichten en ontwikkelingen zijn in 2018 uitgewerkt in een Sport 
Toekomst Verkenning en in 2018 en 2019 verwerkt in een landelijk sportakkoord. Met deze nota 
sluiten wij hierbij aan. Daarnaast sluiten we aan bij de lokale situatie, zowel op het gebied van de sport 
als bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein en kunst en cultuur.

Heemskerk wil een vitale en sociale gemeente zijn, met actieve Heemskerkers, met zorg voor elkaar 
en met aandacht voor een gezonde leefstijl en voor sport en bewegen. In het coalitieakkoord 2018-
2022 ‘Heemskerk zichtbaar beter’ krijgt sport een belangrijke maatschappelijke functie, omdat steeds 
duidelijker wordt hoe sport bijdraagt aan bewegen, ontmoeten en elkaar kennen. We willen daarom 
dat inwoners blijven sporten, dat de sport toegankelijk is voor iedereen en dat meer mensen gaan 
sporten en bewegen.

We willen het mogelijk maken dat alle Heemskerkers kunnen genieten van sport en bewegen, 
hierdoor gezond zijn en blijven en door sport en bewegen naar vermogen kunnen deelnemen in de 
maatschappij. De vitale en sociale samenleving vinden wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
inwoners, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Actieve en sociale 
inwoners krijgen we door het bevorderen van bewegen en een gezonde leefstijl, een openbare ruimte 
die uitnodigt tot bewegen, en vitale sportverenigingen die, waar mogelijk, de verbinding met het 
maatschappelijk veld willen aangaan.

2.2 Niet over u, maar samen met u
Via verschillende trajecten waarin wij in gesprek zijn gegaan met inwoners en betrokkenen hebben we 
ingezet op burgerparticipatie: ‘niet over u, maar samen met u’. De informatie die we op deze wijze 
hebben opgehaald, heeft een belangrijke rol gekregen in deze nota. De volgende stappen zijn 
doorlopen:
 Bijeenkomst met inwoners en een afgevaardigde van de Participatieraad, waar informatie 

opgehaald is over een beweegvriendelijke inrichting van de buitenruimte. Deze informatie is 
gebruikt om een flitspeiling uit te zetten via social media waar ruim 700 inwoners op hebben 
gereageerd.

 Bijeenkomsten met sportaanbieders over de vitaliteit en toekomstbestendigheid van verenigingen 
en wat daar voor nodig is. In concept is deze nota aan de deelnemers voorgelegd en hun 
feedback is verwerkt.

 Bijeenkomst met maatschappelijke partners uit het sociaal domein over het stimuleren van 
bewegen en een gezonde leefstijl. Ook aan deze partners is de nota in concept voorgelegd voor 
feedback.

 Er is begin 2019 een Beweegmonitor uitgezet via een aselecte steekproef door het Mulier Instituut 
onder inwoners met een ruime hoeveelheid vragen over alle facetten van sport en bewegen. 
Resultaten van de monitor zijn meegenomen in deze nota.

2.3 Leeswijzer
In paragraaf 2 kunt u lezen waar we staan en wat onze speerpunten zijn voor de komende jaren. In 
paragraaf 3 gaan we kort in op de landelijke- en maatschappelijke ontwikkelingen, om in paragraaf 4 
stil te staan bij de ontwikkelingen in Heemskerk. In paragraaf 5 werken we de speerpunten uit in 
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ambities en doelen. Deze worden in paragraaf 6 samengevat in een overzicht, waarbij we benoemen 
wat we vanuit sport gaan doen om deze doelen te behalen.
De conclusies uit de Beweegmonitor 2019 en de resultaten van het onderzoek onder bewoners via 
social media zijn in deze nota verwerkt.

3 In het kort: waar staan we en waar gaan we voor?

3.1 Waar staan we nu?
Sporten en bewegen in Heemskerk
De visie van de gemeente dat alle inwoners uit oogpunt van gezondheid, leefbaarheid, ontplooiing en 
sociale cohesie de mogelijkheid moeten hebben om aan enige vorm van sport en/of bewegen te doen, 
is niet nieuw. Deze was ook het uitgangspunt van de sportnota 2013-2017. 
Uit de Beweegmonitor 2019 uitgevoerd door het Mulier Instituut kunnen we concluderen dat we een 
sportieve gemeente zijn gebleven. Nagenoeg alle volwassenen bewegen per week minimaal één dag 
tenminste 30 minuten. Zeven op de tien volwassenen (70%) doet dit minstens 4 dagen per week. 
Nagenoeg alle kinderen bewegen minstens één dag in de week minimaal 30 minuten. Acht op de tien 
(79%) kinderen beweegt minstens 4 dagen per week intensief. Het Mulier Instituut concludeert dat de 
sportdeelname in Heemskerk boven het landelijke gemiddelde ligt. Dat moeten we koesteren.
Uit de Kindermonitor die door de GGD in 2018 is afgenomen blijkt dat in vergelijking met 2014 er in de 
regio Kennemerland meer kinderen zijn die regelmatig bewegen en buiten spelen. Ook is het aantal 
kinderen dat dagelijks water drinkt en groente en fruit eet gestegen.

Naast het reguliere aanbod hebben we aanvullend ingezet op:
Sportstimulering
Er is in Heemskerk een gevarieerd aanbod om plezier in sport te ervaren. Onder andere voor de jeugd 
is er de Jeugd Sport Pas en worden er schoolsporttoernooien georganiseerd. Voor volwassenen is er 
sinds kort de Volwassen Sport Pas. Op deze wijze worden jaarlijks ruim 400 kinderen en rond de 50 
volwassenen bereikt en enthousiast gemaakt voor sport, door middel van een korte en vrijblijvende 
kennismaking bij verenigingen.

Aangepast sporten
Op het gebied van aangepast sporten zijn er grote stappen gezet. De buurtsportcoach Uniek Sporten 
(voorheen Aangepast Sporten) heeft de sportmogelijkheden voor mensen die om uiteenlopende 
redenen niet aan kunnen sluiten bij het reguliere aanbod, een enorme stimulans gegeven. Dat aanbod 
wordt steeds beter zichtbaar, onder andere via de website www.unieksporten.nl. 

Gezonde Leefstijl
Ook het stimuleren van bewegen en een gezonde leefstijl in de gemeente is succesvol geweest. De 
JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) die de gemeente sinds 2014 toepast laat in de 
Kindermonitor 2018 zien dat er een positieve impuls gegeven is aan het drinken van water bij kinderen 
en aan het bewegen binnen het basisonderwijs. 

Uiteraard liggen er ook nog uitdagingen:
Samenwerking
De samenwerking van sport met andere beleidsterreinen en van sportorganisaties met relevante 
andere organisaties kan nog verbeteren. Ook het doorverwijzen van inwoners naar 
sportvoorzieningen kan verbeteren. 
Voor het stimuleren van de sport zijn voor iedereen toegankelijke, aantrekkelijke en uitdagende 
voorzieningen nodig.
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Als het gaat om het stimuleren van bewegen en de gezonde leefstijl, dan zien we een duidelijke 
verbinding met het gezondheidsbeleid en met welzijn. Hier is het aanbod voor kwetsbare doelgroepen 
groot. Financiële beperking is voor deze kwetsbare doelgroepen een van de redenen  om niet te 
sporten. Het armoedebeleid heeft voorzieningen hiervoor. We zullen hier nader op terugkomen in het 
nog vast te stellen Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m 2023.

Informatievoorziening
Informatievoorziening is van groot belang. Dit blijkt uit de verschillende inventarisaties die we onder 
inwoners en betrokkenen hebben gehouden. We hebben diverse communicatiekanalen en iedere 
doelgroep maakt daar op zijn eigen manier gebruik van. Ook is er steeds meer behoefte aan korte, 
krachtige, heldere en transparante boodschappen. Aan deze grote uitdaging gaan we meer aandacht 
aanbesteden. 
Zodra de financiële redzaamheid onder druk staat, hebben sportverenigingen minder aandacht voor 
samenwerken en maatschappelijke doelen. Naar onze mening is deze aandacht juist nodig om als 
vereniging toekomstbestendig te zijn. De toekomstbestendige vereniging zullen we daarom stimuleren 
en faciliteren, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten over relevante thema’s.

3.2 Waar gaan we voor?
Sport en bewegen is vooral leuk om te doen. Wanneer iedereen in Heemskerk de mogelijkheid heeft 
om te sporten en te bewegen, dan volgt de maatschappelijke waarde ‘vanzelf’. Om iedereen te 
kunnen laten sporten en bewegen hebben we toekomstbestendige verenigingen nodig en 
accommodaties (inclusief de buitenruimte zoals wandelpaden- fietspaden en parken) die stimuleren 
en uitnodigen om te bewegen. Wanneer deze basis op orde is, kunnen we verbindingen met andere 
beleidsterreinen leggen om met elkaar sport, bewegen en een gezonde leefstijl te stimuleren.
Samenvattend zien we de volgende speerpunten:
1. Sport- & beweegstimulering en bevorderen van een gezonde leefstijl
2. Stimulerende en uitdagende omgeving die uitnodigt om te bewegen
3. Toekomstbestendige verenigingen.
Deze drie speerpunten zijn tot stand gekomen in afstemming met de in 2.2 genoemde 
maatschappelijke partners en het veld.

4 Landelijke maatschappelijke ontwikkelingen

4.1 Sport Toekomst Verkenning
Landelijk zijn er maatschappelijke veranderingen die sport en bewegen beïnvloeden en ook voor het 
sporten en bewegen in Heemskerk voor uitdagingen zorgen (Sport Toekomst Verkenning SCP, 
www.sportenbewegenincijfers.nl, 2017). Deze trends en ontwikkelingen vormen een belangrijke 
opmaat naar de visie voor de toekomst. De Sport Toekomst Verkenning 'Een sportiever Nederland' 
noemt de volgende trends en ontwikkelingen:

Zelf bepalen waar, wanneer en met wie je sport
Meer mensen gaan buiten de vereniging om sporten, op tijdstippen waarop het voor hen past, met 
activiteiten die bij hun belevingswereld passen. Mensen sporten vaker individueel of in zelfgevormde 
groepen en op niet-traditionele locaties. 

Druk op vrijwilligers
Vrijwilligers, de drijvende kracht van verenigingen, vragen meer flexibiliteit. Ze binden zich minder aan 
één club, doen verschillende (kleine en overzichtelijke) vrijwilligersklussen in plaats van langdurige 
activiteiten. Sportverenigingen moeten bovendien concurreren met de stijgende vraag naar vrijwilligers 
op andere terreinen (mantelzorg, buurtparticipatie, cultuur en recreatie). 
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Gezondheid en vitaliteit
Nederlanders vinden gezondheid het allerbelangrijkste in het leven. De verwachting is dat aandacht 
voor ‘welbevinden’ (gezonde geest in een gezond lichaam) en het streven naar (behoud van) 
jeugdigheid, vitaliteit en uiterlijke schoonheid de komende jaren zullen toenemen. Tegelijkertijd is 
Nederland kampioen ‘zitten’. Dat begint al op jonge leeftijd: kinderen spelen minder buiten. Dit heeft 
een negatieve invloed op de algehele ontwikkeling van hun motorische vaardigheden. Deze trend dat 
gezondheid en vitaliteit belangrijk wordt gevonden, wordt versterkt door de toenemende aandacht 
vanuit de overheid voor preventie.

(Demografische) ontwikkelingen
Sportaanbieders hebben of krijgen in de toekomst te maken met meer ouderen, migranten en mensen 
met een chronische aandoening. Zij maken deel uit van de (potentiele) sportpopulatie. Dit heeft te 
maken met de toenemende vergrijzing, de veranderende bevolkingssamenstelling, waaronder meer 
migranten en hun nakomelingen (in 2030 is ruim 14% van de bevolking niet‐westerse migrant) en een 
stijging van het aantal mensen met één of meerdere chronische aandoeningen. Onder aan de streep 
blijft de sportdeelname gelijk; vergrijzing doet de sportdeelname dalen, terwijl de toenemende 
aandacht voor een gezonde leefstijl de sportdeelname juist weer doet stijgen. Bijzondere aandacht is 
nodig voor doelgroepen die minder aansluiting ervaren met het sportaanbod. 
Een andere ontwikkeling is de ambulantisering van de GGZ; mensen worden minder snel en korter in 
een GGZ instelling opgenomen en zijn dus meer in de wijk woonachtig. Voor deze mensen is 
bewegen belangrijk voor hun psychische, fysieke  en sociale welzijn. Ook dit wordt betrokken in het 
nog vast te stellen Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m 2023.

Sociale en/of culturele ontwikkelingen
Een andere trend is dat mensen meer en meer een ‘totaalbeleving’ willen als ze sporten. De vrije tijd 
wordt in toenemende mate een zoektocht naar belevenissen en een manier om uiting te geven aan de 
eigen identiteit en leefstijl. Een sport moet vooral leuk zijn om te beoefenen; voor 75% van de sporters 
is dit een reden om te gaan sporten. Bovendien zien we dat mensen er steeds vaker voor kiezen om 
verschillende sporten af en toe te doen, meer te ‘shoppen’ tussen sportactiviteiten, dan om zich 
volledig te concentreren op een of enkele activiteiten. Sportevenementen zoals color- en mud-runs, 
urban sports, toertochten en marathons zijn momenteel populair. Dit vraagt iets van de manier waarop 
sportverenigingen hun aanbod organiseren. 

In deze nota zijn bovenstaande trends als input mee genomen. Bron: Sport Toekomst Verkenning 
SCP.

4.2 Landelijk sportakkoord
Halverwege 2018 is het eerste nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ getekend. Het 
beoogde resultaat is dat meer mensen sporten en bewegen met plezier. Het is een akkoord tussen 
sport, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties en heeft als doel om de organisatie 
en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Dit landelijke akkoord vormt een fundament 
voor waar wij als gemeente met sport voor staan. De komende jaren staan landelijk de onderstaande 
zes doelen centraal:
1. Inclusief sporten & bewegen de landelijke ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang 

plezier kan beleven aan sporten en bewegen.
2. Duurzame sportinfrastructuur De landelijke ambitie is om Nederland te voorzien van een 

functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. 
3. Vitale sport- en beweegaanbieders De landelijke ambitie is om alle typen aanbieders van sport en 

bewegen toekomstbestendig te maken. 
4. Positieve sportcultuur De landelijke ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en 
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zorgeloos gesport kan worden. 
5. Vaardig in bewegen De landelijke ambitie is om meer kinderen aan de 

beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse 
spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren 
naar boven om te buigen. 

6. Topsport die inspireert De zesde ambitie “topsport die inspireert” zal eind 2019 eenzelfde 
uitwerking krijgen. Daarbij is de strekking dat Nederlandse 
topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale 
inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport. 

Van landelijk sportakkoord naar een lokaal sportakkoord
De landelijke overheid stimuleert dat gemeenten lokaal aansluiten bij het landelijk sportakkoord door 
met relevante partijen te werken aan een lokaal sportakkoord. In het akkoord wordt de 
verantwoordelijkheid voor de promotie van sport bij de sport zelf gelegd. Om ook de meer kwetsbare 
groepen te betrekken, is de gemeente aan zet. Er wordt ingezet op buurtsportcoaches en 
combinatiefunctionarissen bij de uitvoering van het akkoord. 

Het spreekt voor zich dat we voor ons gemeentelijk beleid deze landelijke ambities hebben vertaald 
naar de lokale situatie van de gemeente Heemskerk met de in paragraaf 3.2 genoemde drie 
speerpunten. De verdere uitwerking volgt in paragraaf 7.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vanaf 2019 budget beschikbaar gesteld 
om een sportformateur aan te stellen die lokale en regionale partners samenbrengt om met elkaar te 
komen tot een lokaal sportakkoord. De gemeente Heemskerk maakt gebruik van dit budget en heeft 
met de GGD, Heliomare en Team Sportservice Kennemerland een intentieverklaring getekend om toe 
te werken naar een lokaal Heemskerks Sportakkoord. Daarin komen vooral samenwerkingsafspraken 
te staan.

4.3 Nationaal preventie akkoord
Het nationaal preventie akkoord beoogt een gezonder Nederland in 2040. Doel van het akkoord is dat 
Nederlanders gezondere keuzes maken, waardoor ze minder ziek worden, minder zorg nodig hebben 
en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen. Het akkoord richt zich op het terugdringen van 
roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De afspraken in dit akkoord hebben ook hun 
impact op sportverenigingen en de openbare ruimte in Heemskerk. De landelijke politiek streeft naar 
onder andere rookvrije sportterreinen en gezonde sportkantines. Gemeenten worden gestimuleerd om 
ook hier bij aan te sluiten. Voor de gemeente Heemskerk ligt deze verbinding in het speerpunt ‘Sport 
en beweegstimulering en het bevorderen van een gezonde leefstijl’. 

5 Trends en ontwikkelingen in Heemskerk

5.1 Demografische ontwikkelingen
Uit de ‘Prognose 2017-2040’ van de Provincie Noord-Holland blijkt dat de IJmondregio vergrijst, het 
aantal huishoudens in de categorie 35-65 jaar (veelal gezinnen met kinderen) neemt af en de 
bevolking van 15-65 jaar daalt. De komende jaren zit de huishoudensgroei bijna volledig bij 65+ 
huishoudens; meer mensen bereiken de leeftijd van 65+ en zij leven langer. Het CBS meet in 2018 
een negatieve natuurlijke aanwas van -2,6% in Heemskerk. Er is sprake van een ‘dubbele vergrijzing’.

5.2 Omgevingsvisie
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Door de Omgevingswet wordt het wettelijke kader voor 
burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker en ontwikkeling en beheer van de leefomgeving 
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beter beheersbaar. Het doel van de Omgevingswet is om actiever en efficiënter aan een dynamische 
en duurzame leefomgeving te kunnen werken. In het kader van deze wet wordt lokaal een 
omgevingsvisie uitgewerkt. In deze visie worden andere beleidsvisies opgenomen, waaronder die op 
sport en bewegen in Heemskerk. Gezien het hoge aandeel inwoners dat lid is van een sportvereniging 
(Beweegmonitor 2019) is het belangrijk dat vanuit de omgevingsvisie rekening gehouden wordt met 
accommodaties en dat er voldoende ruimte blijft voor inwoners om te kunnen sporten en bewegen.

5.3 Regionale samenwerking
De gemeente Heemskerk heeft met de gemeente Beverwijk in 2016 een vierjarige 
intentieovereenkomst gesloten om te onderzoeken of en hoe op het gebied van beheer, exploitatie en 
onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties de samenwerking aan is te gaan. Als resultaat 
hiervan is vanaf september 2017 de Stichting Sportaccommodaties Beverwijk verantwoordelijk voor 
het gebruik en het beheer van de accommodatie De Velst en vanaf januari 2019 voor nog vijf 
gymzalen in Heemskerk. Deze samenwerking heeft tot doel een ‘goed en efficiënt’ beheer van de 
accommodaties, met als onderliggend doel dat de gemeenten hun wettelijke taken inzake 
bewegingsonderwijs en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van sportbeoefening 
en het bevorderen van een actieve leefstijl nakomen. 

5.4 Beweegmonitor  2019
In Heemskerk is 42 procent van de volwassenen lid van een sportvereniging. Het aandeel 
verenigingsleden is daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde (33%). Jongeren en 
jongvolwassenen zijn vaker lid van een sportvereniging dan oudere volwassenen. Daarnaast zijn er 
verschillen zichtbaar naar Body Mass Index (BMI). Volwassenen met een gezond gewicht (64%) zijn 
vaker lid van een sportvereniging dan volwassenen met overgewicht of obesitas (34%). Van de 
kinderen in Heemskerk is 88 procent lid van een sportvereniging. In Nederland is 78 procent van de 6 
tot en met 11-jarigen en 56 procent van de 12 tot en met 19-jarigen lid van een vereniging. Dat zegt 
iets over het belang van verenigingen in Heemskerk. Voor het sporten zelf, maar tevens voor de 
participatie, het vrijwilligerswerk en de gezondheid.

Duursporten zoals hardlopen, skeeleren, wandelen en wielrennen en diverse vormen van fitness zijn 
in Heemskerk het populairst onder de volwassenen. Iets meer dan de helft van de volwassenen (53%) 
beoefent een duursport of doet aan fitness (52%). In vergelijking met Nederland als geheel (39% en 
33%) beoefent een hoger percentage van de inwoners van Heemskerk deze sportieve activiteiten. 
Ongeveer een kwart van de volwassenen beoefent een veld- (26%) of zaalsport (22%). 

Jaarlijkse sportdeelname naar type sport, bevolking van 16 jaar of ouder (in procenten)
Heemskerk Landelijk (2017,

 
(n=449) n=3.012)

Duursport 53 39
Fitnessvormen 52 33
Veldsport 26 12
Zaalsport 22 12
Zwemmen 14 12
Overig 52 33
Geen sport 10 26
Bron: Beweegmonitor Heemskerk, Mulier Instituut, voorjaar 2019.

De sporttypen die kinderen beoefenen wijken af van de sporttypen die we voor volwassenen zien. 
Kinderen beoefenen het vaakst een veldsport (49%) of zaalsport (44%). Een derde van de kinderen 
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doet aan zwemmen (35%) en 30 procent beoefent een of meerdere duursporten zoals hardlopen, 
skeeleren of schaatsen. 

Jaarlijkse sportdeelname naar type sport, bevolking van 4-15 jaar  (in procenten)
(Landelijk zijn voor kinderen geen cijfers beschikbaar)

Kinderen
 

(n=241)
Fitnessvormen 11
Duursport 30
Veldsport 49
Zaalsport 44
Zwemmen 35
Overig 55
Geen sport 6
Bron: Beweegmonitor Heemskerk, Mulier Instituut, voorjaar 2019.

We kunnen uit deze cijfers concluderen dat we het goed doen. Om dit te borgen en de trends nog 
verder door te zetten sluiten we daarom met deze beleidsnota nauw aan bij de ontwikkelingen die 
vanuit de vorige beleidsperiode zijn ingezet.

5.5 Sportinfrastructuur
In Heemskerk is een gevarieerd aanbod aan sportaccommodaties aanwezig. Tarieven, 
contractvormen, beheer, onderhoud en exploitatie zijn ondersteunend aan de ambities op het gebied 
van sport. De gemeente wil een diversiteit aan verenigingen behouden voor Heemskerk en  
maatschappelijk betaalbare accommodaties, omdat deze een sociaal belang dienen. Bij verenigingen 
zien wij een toenemende vraag om te kunnen ‘ondernemen’ met hun locatie door deze, op tijden dat 
de locatie niet voor eigen gebruik benut wordt, multifunctioneel in te kunnen zetten. Ook is er een 
toenemende vraag van gebruikers naar transparantie van tarieven en naar een eenduidig beleid in de 
regio.
Met het oog op het verkrijgen van nader inzicht vindt in het laatste kwartaal van 2019 een onderzoek 
plaats naar de bezettingsgraad en kosten van de diverse sportaccommodaties in Heemskerk ten 
opzichte van vergelijkbare gemeenten. In dit onderzoek wordt tevens bezien hoe de tarieven voor 
sportvoorzieningen in Heemskerk zich verhouden tot de tarieven in vergelijkbare gemeenten. 

6 Heel Heemskerk beweegt!

Maatschappelijke effecten
Heemskerk gaat voor een toekomstbestendig sportbeleid. Het doel van het sportbeleid is om zoveel 
mogelijk mensen te stimuleren om te sporten en te bewegen omdat dit leuk is. Het leidt daarnaast tot 
een aantal gewenste maatschappelijke effecten:
 Sport heeft een positieve uitwerking op normen en waarden: (jonge) Heemskerkers leren door 

sport om te gaan met winst en verlies, leren zichzelf te verbeteren en leren om respectvol met 
elkaar om te gaan.

 Sport zorgt voor sociale binding en participatie, door sport kunnen mensen elkaar ontmoeten: 
Heemskerkers zijn actief zowel in het georganiseerde sportaanbod als daar buiten en werken 
samen om bewegen door iedereen te stimuleren. 

 Sport bevordert de gezondheid: door sport en bewegen is Heemskerk vitaal en sociaal, een 
gezonde geest in een gezond lichaam. De omgeving nodigt jong en oud uit om te bewegen, 
waardoor een gezonde leefstijl laagdrempelig en dichtbij is.
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 Door middel van sport kunnen specifieke doelgroepen als ouderen, jeugd en mensen met een 
beperking participeren in de samenleving. Kwetsbare doelgroepen hebben de mogelijkheid om 
deel te nemen aan sport.

Deze effecten willen we bereiken door in te zetten op onderstaande drie speerpunten. Per speerpunt 
is een ambitie geformuleerd, die we uitgewerkt hebben in doelstellingen die bijdragen om deze ambitie 
te bereiken. De rol van de gemeente is die van stimulator, facilitator, ondersteuner en/of verbinder.

Bron: Enquête Buiten bewegen in Heemskerk, 2018.

7 Sport speerpunten en thema’s 

Speerpunten
 Sport- & beweegstimulering en bevorderen van een gezonde leefstijl
 Stimulerende en uitdagende omgeving die uitnodigt om te bewegen 
 Toekomstbestendige verenigingen

7.1 Sport- & beweegstimulering en bevorderen van een gezonde leefstijl
De landelijke overheid zet in op een leven lang bewegen en sporten om fit en gezond te blijven. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe beweegrichtlijn (zie onderstaand overzicht). 
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Het algemene advies luidt: ‘Voorkom veel stil zitten’. Dit verlaagt het risico op chronische ziekten als 
diabetes, hart- en vaatziekten, en psychische klachten en, bij ouderen, botbreuken. De 
Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te stimuleren dat 
mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten (www.Gezondheidsraad.nl).

Vanuit de bijeenkomst met maatschappelijke partners uit het sociaal domein over beweegstimulering 
en gezonde leefstijl kregen we het advies mee om sport en gezonde leefstijl nog meer aan elkaar te 
koppelen. Dat doen we in dit speerpunt.
Een gezonde leefstijl omvat naast voldoende bewegen ook gezond eten en drinken en een goede 
balans tussen inspanning en ontspanning. Voor sport volgen we de landelijke trend van de rookvrije 
sportverenigingen, gezonde sportkantines en het voorkomen van stil zitten voor kinderen op scholen. 

Wat doen we al?
Jeugd 
Het sportbeleid zet al jaren in op de Jeugd Sport Pas, waardoor de jeugd kennis kan maken met 
diverse sporten en zo gemakkelijker tot de keuze van een lidmaatschap kan komen. Daarnaast 
worden binnen dit programma schoolsportdagen, schoolsporttoernooien en clinics georganiseerd. Ook 
maken zes scholen gebruik van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit maakt de inzet van een 
vakleerkracht bewegingsonderwijs mogelijk, door een samenwerking van school, gemeente en Rijk. 
De vakleerkrachten bieden ook tijdens de schoolvakanties gratis vakantieactiviteiten aan. Hier doen 
jaarlijks 1300 kinderen aan mee. Tijdens de activiteiten krijgen ook sportverenigingen de kans om hun 
sport aan te bieden en te promoten. Op verzoek van de scholen bieden we in het brede 
schoolprogramma extra sportactiviteiten aan ter bevordering van fysieke en sociale vaardigheden. 
Sinds 2012 bieden we via Team Sportservice met een buurtsportcoach ook naschoolse 
wijksportactiviteiten aan. Op deze wijze bereiken en begeleiden we jaarlijks ruim 3000 kinderen bij het 
buiten spelen. 
Daarnaast biedt het jongerenwerk sport- en spelactiviteiten aan. Bij al deze activiteiten is er aandacht 
voor de gezonde leefstijl door het stimuleren van drinken van water en het aanbieden van gezonde 
tussendoortjes. Vanuit het JOGG-programma zijn vijf basisscholen gestart met ‘The Daily Mile’, 
waarbij leerkrachten met hun klas de dagelijkse routine onderbreken door met hen buiten te bewegen, 
om daarmee extra beweegmomenten te creëren. 
Team Sportservice biedt ook Motorisch Remedial Teaching (MRT) aan, omdat de motorische 
vaardigheden van kinderen achteruit gaan. Het primaire doel van het MRT-programma is het 
verbeteren van motorische vaardigheden. Het resultaat is dat kinderen de aansluiting vinden bij hun 
leeftijdsgenoten tijdens het buitenspelen, de gymles en op de sportvereniging (in 2018 drie volle 
groepen met in totaal 26 kinderen).

Kwetsbare doelgroepen
Een van de speerpunten van het Regionaal gezondheidsbeleid 2017-2020 is het stimuleren van 
bewegen voor mensen met gezondheidsproblemen, in het bijzonder ouderen met lichamelijke 
gezondheidsproblemen en mensen met psychische klachten. In regionaal verband verkennen we hoe 
regionale en lokale inspanningen zich tot elkaar verhouden en kunnen bijdragen aan de doelstelling.
Welschap Welzijn en de buurthuizen d’Evelaer en De Stut ontplooien diverse activiteiten voor 
kwetsbare doelgroepen. Sociaal werkers in de wijk stimuleren ouderen en mensen met psychische 
klachten om naar buiten te gaan en te bewegen. Vanuit de sport is er naast walking football echter 

“een gezonde leefstijl 
begint bij de jeugd”

(deelnemer bijeenkomst 

Sport & Gezonde Leefstijl) 
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nog weinig aanbod voor ouderen. Team Sportservice zoekt wel meer de samenwerking op met de 
maatschappelijke partners die beweegactiviteiten voor ouderen aanbieden. We gaan inzetten op meer 
sport- en beweegaanbod voor ouderen.

Huisartsen in Heemskerk geven aan dat zij een groeiende groep ouderen in hun praktijk zien met 
gezondheidsvraagstukken in combinatie met sociale vraagstukken (met name eenzaamheid). Hier en 
daar ontstaan er initiatieven voor wandelgroepen vanuit de huisartsenpraktijk (er wordt onder andere  
meegedaan aan de Diabetes Challenge). Vanuit de gemeente juichen we deze initiatieven zeer toe. 
Team Sportservice springt waar nodig in bij deze initiatieven met kennis en expertise en om het 
initiatief een impuls te geven en helpen op te bouwen.

Vanuit het gezondheidsbeleid loopt al enkele jaren het programma GIDS (Gezond in de stad). Dit 
landelijke programma is verlengd voor de periode 2018-2021. Met behulp van deze subsidie 
ondersteunen we in de gemeente projecten die onder andere bijdragen aan het ‘in beweging krijgen’ 
van doelgroepen. Een voorbeeld daarvan is het project ‘Bewegen naar werk’ waarin diverse partijen, 
maatschappelijk en commercieel, samenwerken en sport en bewegen inzetten om mensen een stap 
richting arbeidsmarkt te laten nemen. 

Een aantal van bovenstaande zaken komt terug in het Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m 2023..

Uniek Sporten
Op het gebied van aangepast sporten (door de samenwerking met het platform Uniek Sporten 
inmiddels ook regionaal omgedoopt in ‘uniek sporten’) werken we samen met de gemeente Beverwijk. 
Gezamenlijk zetten de twee gemeenten in op een buurtsportcoach uniek sporten, vanuit standplaats 
Heliomare. De afgelopen jaren heeft deze buurtsportcoach zich ingezet om het uniek sporten aanbod 
in de gemeenten te vergroten, beter zichtbaar te maken voor de doelgroep en de toegang ernaartoe 
laagdrempelig te maken. Er is gebruik gemaakt van een landelijke subsidie Grenzeloos Actief om 
bijeenkomsten te organiseren voor alle (zorg)professionals in de regio. In vervolg hier op is een 
kerngroep samengesteld, die zich gebogen heeft over de geformuleerde uitdagingen en actiepunten. 
Resultaat is een Sport Doorverwijskaart voor de (zorg)professional. Deze doorverwijskaart maakt 
inzichtelijk welk aanbod er is en naar wie de (zorg)professional de (potentiële) gebruiker kan 
doorverwijzen.

Doelen voor deze periode
Ambitie: 
Iedereen in Heemskerk heeft de kans om sportief te bewegen. De sport legt de link met een gezonde 
leefstijl: waar mogelijk dragen sportaanbieders bij aan het behalen van gemeentelijke doelen op dit 
gebied.

 Binnen het sportaanbod staat kennismaken met sport en bewegen en hier plezier aan beleven 
voorop. De Jeugd Sport Pas (JSP) en Volwassen Sport Pas (VSP) zijn bedoeld om inwoners 
laagdrempelig kennis te laten maken met sportverenigingen en hen te stimuleren om te gaan 
bewegen. We blijven deze laagdrempelige voorzieningen inzetten, zolang deze aansluiten op de 
wensen en behoeften. 

“Gezond leven is ieders eigen keuze, maar je 
kunt wel het bewustzijn vergroten van de 

effecten en de keuze beïnvloeden door het 
aantrekkelijk en laagdrempelig aan te bieden”
(deelnemer bijeenkomst Sport & Gezonde Leefstijl) 
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 We blijven inzetten op de doelgroepen jeugd en het uniek sporten. Gezien de demografische 
ontwikkelingen, zetten we ook in op de doelgroep ouderen door middel van een 
stimuleringsregeling. 

 Samen met het onderwijs gaan we het beweegvriendelijk klimaat verder ontwikkelen. We streven 
daarbij naar een breder programma dan alleen via het bewegingsonderwijs. De JOGG aanpak 
stimuleert de Gezonde School aanpak. Deze aanpak helpt om activiteiten op het gebied van sport 
en bewegen in het schoolbeleid te borgen. Het is belangrijk dat kinderen die de basisschool 
verlaten over bepaalde motorische basisvaardigheden beschikken.

 Team Sportservice denkt met de gemeente mee over de verbinding, de samenwerking en het 
zichtbaar maken van het sportaanbod en houdt dit tegen de meetlat aan van de nieuwe 
beweegrichtlijn.

 Door de vergrijzing hebben we te maken met een groeiende groep ouderen. Team Sportservice 
zet in op het ondersteunen van verenigingen met het ontwikkelen en zichtbaar maken van 
passend aanbod voor ouderen. Zij kunnen daarvoor nu onvoldoende terecht bij verenigingen, of 
kennen de weg er naartoe niet. Door deze ondersteuning kunnen ook zij voldoen aan de 
beweegrichtlijn.

 We erkennen de stimulerende werking van een goed voorbeeld en gaan de in Heemskerk 
wonende sporttalenten meer in de ‘spo(r)tlights’ zetten, door het huldigen van sportkampioenen.

 De gemeente is voorstander van rookvrije zones en een gezonde keuze in voeding, zeker in 
combinatie met sport. 

7.2 Stimulerende omgeving die uitnodigt om te bewegen
Volwassen sporters in Heemskerk maken bij hun sportbeoefening het meest gebruik van de openbare 
ruimte. Zo sport 57 procent in een park, meer, bos of op de openbare weg, een schoolplein of een 
speelveld. Ongeveer de helft van de volwassenen sport in een fitnesscentrum of sportschool (49%). 
De sporthal, sportzaal of gymzaal volgen op de derde plaats (37%). Het gebruik van een zwembad en 
sportveld bedraagt onder sporters respectievelijk 23 procent en 20 procent. Dit komt overeen met het 
landelijke beeld. Ook landelijk gezien is de openbare ruimte de meest gebruikte locatie om te sporten. 
Het locatiegebruik van kinderen wijkt af van volwassenen. Dit hangt deels ook samen met de type 
sporten die zij beoefenen en de verenigingsdeelname. Kinderen maken meer gebruik van een 
sporthal, sportzaal of gymzaal (73%), zwembad (54%) en sportveld (50%) en minder van de openbare 
ruimte (39%).
De sportieve mogelijkheden in de gemeente worden gemiddeld als goed beoordeeld. Men is met 
name erg tevreden met de mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Volwassenen beoordelen dit 
iets vaker met goed (78%) dan kinderen (71%). De kinderen lijken overigens alle sportieve 
mogelijkheden iets minder vaak als goed te beoordelen dan de volwassenen. De mogelijkheden om te 
skeeleren en mountainbiken in Heemskerk worden in mindere mate als goed beoordeeld. 

“Benut de buitenruimte meer voor hippe 
en innovatieve faciliteiten en zorg er 

voor dat faciliteiten toegankelijk zijn voor 
alle doelgroepen en onder alle 

weersomstandigheden”
(deelnemer bijeenkomst Omgeving die 

uitnodigt tot bewegen) 
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Locatie gebruik om te sporten door volwassenen en door kinderen in 
Heemskerk

Volwassenen Kinderen
 

 (n=382)  (n=215)
Openbare ruimte 57 39
Fitnesscentrum of sportschool 49 -
Sporthal, sportzaal, gymzaal 37 73
Zwembad 23 54
Sportveld 20 50
Bron: Beweegmonitor Heemskerk, Mulier Instituut, voorjaar 2019.

Wat doen we al?
Vanuit het sportbeleid zien we er op toe dat voorzieningen voor sportverenigingen aansluiten bij de 
sport die er beoefend wordt, de zogeheten ‘sportspecifieke eisen’. We volgen de ontwikkelingen in de 
sport en waar mogelijk faciliteren we verenigingen om aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. Dit vergt 
een integrale aanpak tussen verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente en wordt opgepakt in 
projectgroepen. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar de toekomst van het zwembad, een 
mogelijk beachveld voor de handbal en onderzoek naar de mogelijkheden voor een skeelerbaan. Ook 
zetten we ons in voor betaalbare huurtarieven voor verenigingen. Zo is in 2018 geld beschikbaar 
gesteld via de Voorjaarsnota om betaalbare tarieven voor gebruikers van de accommodatie van De 
Waterakkers te realiseren. De tarieven zijn verlaagd en daarmee zijn de tarieven voor de 
Heemskerkse en Beverwijkse sporthallen geharmoniseerd. 

Ook vanuit andere beleidsterreinen sluiten activiteiten aan bij doelen die we voor sport en bewegen 
hebben:

Groen
Heemskerk is aangesloten bij het bestaande Wandelnetwerk Noord-Holland 
(www.wandelnetwerknoordholland.nl). Verder is Heemskerk aangesloten op het fietsknooppunten 
netwerk alsook op de IJmondiale fietsroutes. Op de website ‘Beter in het Groen’ 
(www.beterinhetgroen.nl) kan gekeken worden waar in de eigen buurt activiteiten plaatsvinden in de 
buitenruimte. Een van de ambities uit het Groenbeleidsplan is: Groen dat uitnodigt tot bewegen, 
ontspannen en ontmoeten. Dit groen is goed toegankelijk voor iedereen; jong en oud, gezond en met 
een fysieke of psychische beperking. Dit sluit nauw aan bij de ambitie van dit speerpunt voor sport en 
bewegen.

Speelruimte
Uit de Kindermonitor blijkt dat 73% van de kinderen minstens een half uur per dag buiten speelt. 27% 
doet dat dus niet. Ouders geven daarbij aan dat er in de omgeving fysieke en/of sociale 
belemmeringen zijn om buiten te spelen. Op wijkniveau hebben we voetbalkooien, basketbalvelden, 
skatebanen, een parcours en een crossbaan. Ook zijn er enkele fitnesspunten in Heemskerk te 

“Maak speelveldjes aantrekkelijk 
voor alle leeftijden om buiten te 

bewegen”
(deelnemer bijeenkomst Omgeving die 

uitnodigt tot bewegen) 
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vinden. Het Cruyff Court is een geliefde speelplek, die  de jongerenwerkers en buurtsportcoach veel 
gebruiken. Het speelruimtebeleid heeft de ambitie om op buurtniveau op maximaal 400 meter van huis 
een speelplek te hebben voor kinderen in de leeftijd 4-12 jaar. Ook is het streven om speelplekken 
inspirerend, uitdagend en aantrekkelijk te laten zijn voor kinderen om in te bewegen.
 

Bron: Enquête Buiten bewegen in Heemskerk, 2018.

Doelen voor deze periode
Ambitie: Sportverenigingen, andere sportaanbieders en individuele sporters beschikken over 
voldoende, kwalitatief goede en toekomstbestendige (multifunctionele en duurzame) voorzieningen 
die het bewegen gemakkelijk, laagdrempelig en dichtbij brengen. Inwoners kunnen op hun eigen 
manier en gelegenheid met plezier bewegen. Door gebruik van innovatieve middelen in de binnen- en 
openbare ruimte oefent de gemeente aantrekkingskracht uit op inwoners.
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 Om aan te sluiten bij de eerder geschetste maatschappelijke ontwikkelingen, behoeften van 
verenigingen en van inwoners richten we (de gemeentelijke) accommodaties zo efficiënt 
mogelijk in. 

 We onderkennen de (landelijke) ontwikkeling dat ongeorganiseerd sporten steeds belangrijker 
wordt. De gemeente investeert in een groene, gezonde omgeving om bewegen van inwoners 
te faciliteren. Nadere voorstellen hiervoor zijn opgenomen in het Groenbeleidsplan. We willen 
dat accommodaties in kwaliteit en toegankelijkheid bijdragen aan een uitnodigend klimaat, dat 
zowel de buitenruimte als de binnenruimte een uitnodigende en uitdagende omgeving is voor 
inwoners om te sporten en te bewegen. 

 Sport en bewegen wordt meegenomen in de ontwikkeling van de openbare ruimte in 
algemene zin. Via kleine aanpassingen in de openbare ruimte gaan we elementen toevoegen 
die uitnodigen tot sporten en bewegen. Kleine aanpassingen in de openbare ruimte kunnen 
snel voor een groot sportbereik zorgen. 

 Vanuit een faciliterende en/of verbindende rol dragen we bij aan nieuwe initiatieven die vanuit 
het veld komen.

7.3 Toekomstbestendige verenigingen
De ruim veertig sportverenigingen in Heemskerk (zie bijlage) spelen een belangrijke maatschappelijke 
rol in de samenleving en hebben een vrijwilligerscultuur waar ruimte is voor sport en ontmoeting. Gelet 
op de trends en de maatschappelijke ontwikkelingen staan verenigingen voor grote uitdagingen. De 
verenigingen in Heemskerk staan echter midden in de samenleving en werken vaak vanuit het 
oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid. In de sportnota 2013-2017 werd de ambitie benoemd 
dat ´Alle Heemskerkers de mogelijkheid moeten hebben om uit oogpunt van gezondheid, ontplooiing, 
vorming en ontmoeting aan enige vorm van sportbeoefening te doen´. En daar wordt hard aan 
gewerkt. De belangrijkste taak van sportaanbieders is en blijft het aanbieden van mogelijkheden voor 
sport en bewegen. 

Verband waarin de meest beoefende sport wordt beoefend door inwoners die minstens twaalf keer
per jaar sporten in Heemskerk (in procenten)

Volwassenen Kinderen
 

 (n=382)  (n=215)
lid van een sportvereniging 34 84
lid van een commerciële sportaanbieder 37 12
bedrijf(sport)/school(sportclub) of BSO 2 6
via sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk, welzijnswerk 2 1
tijdens een georganiseerde sportvakantie 2 2
tijdens een georganiseerd sportevenement 6 13
ongeorganiseerd met vrienden, familie, gezin en/of collega's 22 16
alleen (ongeorganiseerd) 30 5
anders 5 3
Bron: Beweegmonitor Heemskerk, Mulier Instituut, voorjaar 2019.

“Belangrijk is om te weten hoe inwoners hun 
sportieve toekomst zien, en daar als 

verenigingen op aan te sluiten.”
(Deelnemer bijeenkomst Toekomstbestendige 

verenigingen)
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Wat doen we al? 
Team Sportservice
In Heemskerk zetten we Team Sportservice in voor onder meer verenigingsondersteuning. Team 
Sportservice organiseert voor sportverenigingen thema-avonden en cursussen over het werven, 
aanspreken en behouden van vrijwilligers en idem voor het werven en behouden van leden. Team 
Sportservice werkt vraaggericht en brengt daarnaast actuele thema’s onder de aandacht bij 
verenigingen. De medewerkers van Team Sportservice gaan met verenigingen in gesprek over hun 
maatschappelijke betrokkenheid en delen op dit gebied ‘good practices’ met hen. 

Armoedebeleid
Inwoners van de gemeente die moeten rondkomen van een minimum inkomen kunnen 
laagdrempelige bijzondere bijstand (LBB) aanvragen. LBB is een tegemoetkoming in kosten voor 
bijvoorbeeld (lidmaatschaps)kosten om te sporten. Daarnaast biedt Welschap beweegactiviteiten aan 
met inkomensafhankelijke tarieven. 

Beheer en onderhoud van accommodaties
Doordat het beheer en gebruik van gymzalen en de accommodatie De Velst ondergebracht zijn bij 
Stichting Sportaccommodaties Beverwijk is een betere bereikbaarheid, continuïteit en betrokkenheid 
in de accommodaties gefaciliteerd. De beheerder heeft specifieke situaties van verenigingen en 
wensen eerder in beeld en dit biedt de mogelijkheid om met kortere lijnen hier beter op in te spelen. 
De samenwerking op regionaal niveau helpt ook bij het doelmatiger en efficiënter inzetten van de 
accommodaties. 

Doelen deze periode
Ambitie: 
De gemeente Heemskerk benut de kracht van sport en de sportinfrastructuur om de sportdeelname 
voor alle doelgroepen te vergroten en daarmee naast sportplezier ook positief bij te dragen aan 
ontmoeting, activering, gezondheid, preventie en meedoen in de samenleving. 
 Vanuit deze ambitie blijven we ons er voor inzetten dat sport en bewegen voor iedereen 

toegankelijk is. Vanuit het minimabeleid zijn er diverse regelingen beschikbaar om tegemoet te 
komen in de lidmaatschapskosten van een vereniging. We brengen deze regelingen meer onder 
de aandacht vanuit verenigingsondersteuning.

 We zetten via Team Sportservice in op het verbinden van verenigingen met elkaar, met andere 
sportaanbieders en maatschappelijke partners. 

 Daarnaast ontwikkelt Team Sportservice aanbod voor verenigingen op het gebied van 
deskundigheidsbevordering vrijwillig kader.

 Ook bewaakt Team Sportservice de toekomstbestendigheid van verenigingen door het 
ontwikkelen van aanbod voor doelgroepen die achter blijven op het gebied van sportbeoefening.

 In het coalitieakkoord 2018-2022 is de invoering van een sport en cultuurpas voor jeugdigen 
opgenomen. Op dit moment zijn we bezig om te bezien hoe we de invoering van deze pas op de 
meest adequate wijze kunnen vormgeven.  

 We vinden het belangrijk om een diversiteit aan verenigingen en sportaanbod te behouden voor 
Heemskerk. We streven daarom voor zowel inwoners als organisaties naar maatschappelijk 
aanvaardbare tarieven.
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8 Wat gaan we vanuit sport doen om deze doelen te 
bereiken?

Wat gaan we doen? 2020 2021 2022 2023
Algemeen     
Landelijke ontwikkelingen volgen en er waar mogelijk 
lokaal op aansluiten x x x x

Regionale samenwerking zoeken x x x x
Behouden van de sportverenigingen structuur voor 
Heemskerk x x x x

Binnen de gemeente integraal samenwerken x x x x

Sport en bewegen positioneren in de omgevingsvisie x x   

Ontwikkelen en uitvoeren lokaal sportakkoord x x x  
Sport- & beweegstimulering en bevorderen van een 
gezonde leefstijl     

Sportstimulering door continueren van de inzet JSP en 
VSP en activiteiten van de buurtsportcoach x x x x

Inzet buurtsportcoach en/of verenigingsondersteuning 
voor doelgroepen jeugd, uniek sporten en ouderen. x x x x

Samen werken met onderwijs voor een 
beweegvriendelijk klimaat x x   

Het aanbod voor ouderen in kaart brengen, promoten en 
aanvullen met nieuwe beweegactiviteiten d.m.v. 
stimuleringsregeling

x x x x

Sporttalenten meer in de spo(r)tlights zetten door 
huldiging sportkampioenen  x x x

We stimuleren bij sportverenigingen en 
sportaccommodaties dat zij bijdragen aan de landelijke 
doelstellingen op het gebied van de rookvrije vereniging 
en de gezonde sportkantine.

 x   

Initiatieven ontplooien om te zien hoe we sport-en 
cultuurpas kunnen uitvoeren. x x x  

Stimulerende en uitdagende omgeving die uitnodigt 
om te bewegen     

Sport en bewegen in de omgevingsvisie van Heemskerk 
positioneren   x x   

Afstemming met speelruimtebeleid met als doel een 
uitnodigend klimaat in de openbare ruimte  x    

Toekomstbestendige verenigingen     
Via sport bekendheid geven aan de gemeentelijke 
voorzieningen voor minder draagkrachtigen zodat zij 
kunnen sporten en bewegen

x x x x

Samenwerking sportverenigingen bevorderen, 
onderling, met andere sportorganisaties en met 
maatschappelijke partners

 x x x

Verenigingsondersteuning om verenigingen 
toekomstbestendig te krijgen en te houden. x x x x

Betaalbare maatschappelijke tarieven voor verenigingen  x x  

Deskundigheidsbevordering vrijwillig kader x x x  
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Bijlage Sportverenigingen Heemskerk

Aikido Kennemerland
Bridgeclub ABC Heemskerk
Badmintonvereniging BC Heemskerk
Badmintonvereniging De Shuttle 
Basketballvereniging Mapleleaves
Biljartvereniging OBIS Heemskerk
Bridgeclub Assumburg (NRBC Assumburg)
Bridge Club Klein Slem Heemskerk
Bridgeclub De Commandeurs
Bridgeclub Heemskerk 
Bridgeclub Marquette
Bridgevereniging BOM
Bushido 
Club de Petanque Bonne Chance Heemskerk
C.V.O. La Spiro 
Handbalvereniging DSS
Handboogsportvereniging Assumburg
Heemskerker Reddingsbrigade
Heemskerkse Bowls Vereniging De Rink
Heemskerkse SchaakVereniging Excelsior
Heemskerkse Zwemvereniging OEZA
Hengelsportvereniging Het Snoekje
Hengelsportvereniging Kennemerland
IJsclub Kees Jongert
Judo School Heemskerk
Kennemer Loopgroep
Kennemer Toer Club
Korfbalvereniging HBC
Ladiesbridge
Recreatie Zaalvoetbal De Waterakkers
Recreatie Zaalvoetbal Heemskerk
Schietsportvereniging de Vrijheid Heemskerk
Shotokan Karate-Do Vereniging Zanshin
Sjoelvereniging De Sjoelschijf
Ski Racing Heemskerk
Sportvereniging TOSS Heemskerk
Stichting In het Zadel
Tae Kwon-Do club VersuZ
Tafeltennisvereniging Heemskerk
Tennisvereniging Assumburg (HTV Assumburg)
Tennisvereniging De Commandeurs (TV De Commandeurs)
Tennisvereniging De Hulstenaar (HTV De Hulstenaar)
Tennisvereniging Marquette (HLTC Marquette)
Voetbalvereniging ADO’20
Voetbalvereniging HSV ODIN’59
Volleybalvereniging Jonas


