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Inleiding 
 

Achterhoek in Beweging is sinds 2012 het gezamenlijke initiatief van de samenwerkende 

gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre,  

Oude IJsselstreek en Winterwijk en stelt de kracht van sport,  bewegen  en een gezonde 

leefstijl centraal. Een gezonde leefstijl geeft energie en draagt bij aan een plezierig woon- en 

werkklimaat. Sportverenigingen zijn een belangrijke vaste plek om te ontmoeten, te leren, te 

ontspannen en uitdagingen aan te gaan. Achterhoek in Beweging wil verbindingen leggen tussen 

zorg, onderwijs, bedrijfsleven, overheid  en sport. Samen werken aan een vitale samenleving 

met ruimte voor iedereen.  

 

In het sportkader Achterhoek in Beweging 2016-2019 staan een tweetal speerpunten centraal 

A. Iedereen doet mee (een leven lang sporten voor iedereen);  en 

B. Een groeiende en b(l)oeiende Achterhoek (met de combinatie sport en economie als 

aanjager).  

 

Onder de noemer ‘Iedereen doet mee’ zijn vier ambities verder uitgewerkt:  

1. Een leven lang sporten voor iedereen 

2. De sportvereniging van de toekomst  

3. Optimale spreiding van bovenlokale voorzieningen.  

4. Sport als middel voor het sociaal domein 

 

Onder het motto: ‘De regio Achterhoek groet en b(l)oeit’ zijn twee ambities uitgewerkt.  

1. Sport en economie als partner voor een vitale  Achterhoek  

2. Duurzame sportaccommodaties  

 

 

Doel van de uitvoeringsagenda Achterhoek 2016-2019  

In deze uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging 2016-2019 vindt u een beschrijving van 

lopende en in ontwikkeling zijnde projecten die voortvloeien uit de hierboven genoemde 

ambities. Deze regionale projecten leveren een concrete bijdrage aan de gestelde opgave.  

 

Het opstellen van de uitvoeringsagenda is tot stand gekomen in samenspraak met de 

samenwerkende gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het document is een ‘lopend’ 

document. Nieuwe projecten en projecten die zijn afgerond zullen telkens opnieuw worden 

toegevoegd of worden afgesloten.  
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A. IEDEREEN DOET MEE 
 

A.1 Een leven lang sporten voor iedereen 

 

Achterhoek in beweging: gezonde jeugd 

 

Status:  In uitvoering/subsidieaanvraag ter beoordeling bij provincie Gelderland 

Doel :      Kinderen op gezond gewicht  

Looptijd:     1-9-2014 t/m 1-9-2017 

 

Korte omschrijving:  

De GGD en de gemeenten hebben de krachten gebundeld. Samen werken zij aan interventies 

en campagnes voor een Gezonde Leefstijl voor jongeren. Interventies in verschillende 

gemeenten zijn beweegwijs, JOGG, GKGK en de ketenaanpak. Verder zetten 

buurtsportcoaches, scholen en verenigingen volop in op dit thema.  

 

Verwachte ontwikkeling: 

In het kader van preventie wordt dit waarschijnlijk een structureel aandachtsgebied. Nadat de 

start van het project is gegeven door gemeenten en GGD. Via Achterhoek in Beweging kunnen 

private partijen en verenigingen goed aansluiten. Binnen de projectopdracht wordt hier actief 

op ingezet.  

 

Inzet mankracht: 

Kartrekkers   : Doetinchem en Winterswijk 

Ambtelijk   : Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre,  

                              Oude IJsselstreek en Winterswijk. 

Projectcoördinatie: GGDNOG 

Partners    : Caransscoop, Gelderse Sport Federatie, Beweegwijs, onderwijs,  

                               sportaanbieders, zorgpartners en bedrijven. 

 

Bestaande middelen: 

Co-financiering gemeenten.  

Co-financiering provincie. 

 

Benodigde aanvullende middelen: 

Voorlopig geen.  

 

Project volgen? www.achterhoekinbeweging.nl 

 

 

  

http://www.achterhoekinbeweging.nl/
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Beweegwijs  

 

Status:       In uitvoering/ontwikkeling   

Doel :        Alle kinderen op hun eigen niveau laten sporten  

Looptijd:       1-9-2014 t/m 1-9-2017 

 

 

Korte omschrijving:  

Vijf gemeenten in de Achterhoek werken met Beweegwijs in het basisonderwijs. Kinderen 

komen in de pauzes in aanraking met een grote variëteit aan sporten. Zij leren sportief met 

elkaar om te gaan en herkennen welke sport- en spelvormen hen aanspreken. De andere 

gemeenten oriënteren zich ook op het programma.  

 

Verwachte ontwikkeling: 

Doorvoeren van de methodiek van Beweegwijs in de hele Achterhoek. Niet alleen binnen het 

onderwijs maar ook bij verenigingen. Deze ontwikkeling past bij de ambitie ‘een leven lang 

sporten’. 

 

Inzet mankracht: 

Kartrekkers   : Doetinchem en Winterswijk 

Ambtelijk   : Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre,  

                              Oude IJsselstreek en Winterswijk. 

Projectcoördinatie: GGDNOG en Beweegwijs 

Partners     : Buurtsportcoaches, sportaanbieders en onderwijzers voeren het  

                              programma uit binnen het basisonderwijs.  

 

Bestaande middelen: 

Co-financiering bestaande projecten gemeente. 

Co-financiering bestaande projecten provincie. 

 

Benodigde aanvullende middelen: 

? 

 

Verder lezen? www.beweegwijs.nl 

  

http://www.beweegwijs.nl/
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Outdoor fitness  

 

Status:       In uitvoering (quick win)  

Doel :        Optimaal en zorgvuldig gebruik beweegtuinen 

Looptijd:       1-4-2014 t/m 31-12-2015 

 

Korte omschrijving: 

In het kader van een leven lang sporten is een project opgestart dat beweegaanleidingen geeft 

in de directe leefomgeving van ouderen. Fysiotherapeuten en buurtsportcoaches verzorgen 

programma’s op maat in de beweegtuinen. Daar waar wenselijk worden nieuwe beweegtuinen 

gerealiseerd.  

 

Verwachte ontwikkeling: 

Meer en beter gebruik van beweegtuinen door begeleid gebruik. Bij succes een uitbreiding van 

programma’s en faciliteiten.  

 

Inzet mankracht: 

Kartrekkers  : Montferland en Oost Gelre 

Ambtelijk  : Aalten, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek  

                         en Winterswijk. 

Projectcoördinatie: Gelderse Sport Federatie. 

Partners: Buurtsportcoaches, fysiotherapeuten en sportaanbieders.  

 

Bestaande middelen: 

Co-financiering gemeente.  

Co-financiering provincie.  

 

Benodigde aanvullende middelen: 

Geen. 

 

  

http://www.bing.com/images/search?q=beweegtuin+oost+gelre&view=detailv2&&id=75C8012745A511EB4C5A082E5750BE286E30CC9A&selectedIndex=7&ccid=JbGpKpy6&simid=607988089384666669&thid=OIP.M25b1a92a9cbad087396bd7ba2716a476o0
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Talentondersteuning  

 

Status:        In ontwikkeling          

Doel :      Ondersteuning van sporttalenten in de Achterhoek    

Looptijd: 

 

 

 

Korte omschrijving: 

Sommige jongeren hebben het talent en de ambitie om op hoog niveau te sporten. Het 

combineren van sport, studie en of werk kost veel energie en lukt alleen met grote wilskracht. 

De Talenten Academie zet zich ervoor in de randvoorwaarden goed te organiseren. Van de 

juiste trainingsfaciliteiten tot studieplekken en van psycho-sociale begeleiding tot ontspanning.  

Zo kunnen jongeren zich concentreren op de hoofdzaak: topsport en een sociaal leven in 

balans brengen. Achterhoek Younited start met voetbaltalenten. Andere sporten kunnen zich 

aansluiten, zoals waterpolo.  

 

Verwachte ontwikkeling: 

Topsport Gelderland oriënteert zich op de juiste manier van talentenondersteuning. De 

Stichting Talent Academie Achterhoek maakt een start. De verwachting is dat er binnen een 

paar jaar een volwaardige Talentondersteuning is voor alle sporttalenten van de Achterhoek.  

 

Inzet mankracht: 

Kartrekkers    : 

Ambtelijk    : 

Projectondersteuning : Achterhoek in Beweging  

Mogelijke partners  : Achterhoek Younited en Topsport Gelderland  

 

Bestaande middelen: 

Eigen middelen organisatie. 

 

Benodigde aanvullende middelen: 

Co-financiering provincie op basis van eigen middelen.  

 

Project volgen? www.achterhoekinbeweging.nl 

 

 

 

  

 

  

http://www.achterhoekinbeweging.nl/
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Aangepast sporten  

 

Status : Het onderzoek aangepast sporten is afgerond. De  

uitkomsten/onderzoeken resultaten zijn gebundeld in een 

digitaal document. De aanbevelingen uit dit document moeten 

tot uitvoer worden gebracht. Vervolg is in ontwikkeling.  

Doel : Mensen met een beperking in de regio Achterhoek beoefenen 

hun leven lang  (aangepaste) sport.   

Looptijd onderzoek : 2014 t/m 2016 

Looptijd uitvoering : Nader te bepalen 

 

 

 

Korte omschrijving:  

Het onderzoek naar aangepast sporten heeft plaatsgevonden. In het onderzoek blijkt dat veel 

sportaanbieders willen groeien in ledenaantallen van sporters met een beperking. Tevens is het 

behouden van deze nieuwe leden vaak een probleem. Het blijkt dat de sportaanbieders de 

inwoners met een beperking niet goed weten te bereiken. Een grote groep inwoners met een 

beperking heeft aangegeven bij welke sportaanbieder ze graag zouden willen sporten, maar 

waar dit nog niet mogelijk is. Tot slot is er een duidelijk overzicht van sporten die inwoners 

graag zouden willen doen, maar dit niet in de buurt mogelijk is. Het is belangrijk dat 

sportaanbieders meer inzicht krijgen in de sportbehoefte van inwoners met een beperking. 

 

Verwachte ontwikkeling: 

Uitkomsten onderzoek onder de aandacht brengen bij de sportaanbieders. 

Actieve verbinding leggen tussen de vraag vanuit inwoners en het lokale aanbod van 

sportaanbieders.   

Sportaanbieders benaderen die specifiek genoemd worden door de inwoners. 

Een regio coördinator, die de actieve verbinding legt tussen vraag/aanbod en een 

ondersteunende en verbindende rol heeft voor alle belanghebbende partijen m.b.t. aangepast 

sporten. 

  

Inzet mankracht: 

Kartrekkers: Bronckhorst en Aalten 

Ambtelijk: 

Mogelijke partners: De  regio coördinator. aangepast sporten, sportaanbieders, zorginstellingen 

en het speciaal onderwijs. 

  

Bestaande middelen: 

Co-financiering bestaande projecten gemeente. 

Co-financiering bestaande projecten provincie.  
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Benodigde aanvullende middelen vanaf 2016: 

Wordt onderzocht.  

Kansen bieden:  

 Sportimpuls van VWS, voor de interventie Kies Je Aangepaste Sport. Het aanvragen 

van deze financiering dient door een lokale sportaanbieder gedaan te worden. Vanuit 

VWS zijn er standaard protocollen voor deze aanvraag beschikbaar op 

www.sportindebuurt.nl. Vanuit deze impuls kan voor april 2016 een bedrag tussen de 

€ 25.000 en € 100.000,- worden aangevraagd. 

 Programma Gehandicaptensport 2015-2018 VWS, met dit nieuwe programma 

‘gehandicaptensport’ willen (landelijke) partnerorganisaties de sportparticipatie van 

mensen met een beperking te vergroten o.a. door bestaande structuren uit te breiden 

tot regionale samenwerkingsverbanden. 

  

Project volgen? www.achterhoekinbeweging.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sportindebuurt.nl/
http://www.achterhoekinbeweging.nl/
http://www.bing.com/images/search?q=aangepast+sporten&view=detailv2&&id=77B7048F62A1ED4F5CC3F0B985DE3DF2C5EC3961&selectedIndex=41&ccid=jG50qjpl&simid=608010930018452013&thid=OIP.M8c6e74aa3a65c6ac01b09342c94d9882o0
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Sportfonds voor de Jeugd   

 

Status:          In ontwikkeling         

Doel :     Financiële drempel om te gaan sporten voor jongeren 

wegnemen        

Looptijd: 

 

Korte omschrijving: 

Om alle kinderen te laten sporten mag er geen financiële barrière zijn. Een sportfonds voor de 

jeugd zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de contributie betaald wordt en kleding en materiaal 

beschikbaar is. Intermediairs volgen de kinderen.  

 

Verwachte ontwikkeling: 

Door als hele regio een sportfonds voor de jeugd te creëren, wordt de impact groter en is het 

eenvoudiger om er externe partijen aan te verbinden. De coördinatie kan op termijn ook 

centraal uitgevoerd worden.  

 

Inzet mankracht: 

Kartrekkers   : 

Ambtelijk   : 

Projectcoördinatie :  

Partners    : Gemeenten/Jeugdsportfonds/overige fondsen 

 

 

Bestaande middelen: 

Verschillend per gemeente.  

 

Benodigde aanvullende middelen: 

Gemeentelijk in te vullen.  

 

Meer weten over sportfondsen voor de jeugd, bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds? 

www.jeugdsportfonds.nl  

 

 

  

http://www.jeugdsportfonds.nl/
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A.2 De sportvereniging van de toekomst 

 

Scholder an scholder  

 

Status:        In uitvoering        

Doel :  Bewustwording van en anticiperen op de veranderende positie 

van verenigingen in de samenleving      

Looptijd:  2014 t/m 2016 

 

Korte omschrijving: 

Verenigingen krijgen een andere positie in de samenleving. Dat heeft gevolgen voor vele 

onderdelen binnen de club. In ’Scholder an scholder’ krijgen verenigingen ondersteuning bij het 

zoeken naar de juiste koers voor hun vereniging. Hoe richt je trainingen en wedstrijden in, 

welke eisen stellen nieuwe leden? Wie zijn samenwerkingspartners in het dorp of in de wijk? 

Hoe realiseer je een veilig sportklimaat? Door analyses op clubniveau en onderlinge 

uitwisseling wordt het van een bedreiging een uitdaging. Scholder an scholder op weg naar de 

open club van de toekomst.  

 

Verwachte ontwikkeling: 

 

Inzet mankracht: 

Kartrekkers   : Oude IJsselstreek, Doetinchem 

Ambtelijk   : Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre,  

                              Oude IJsselstreek en Winterswijk 

Projectcoördinatie : K.N.V.B. 

Partners    : Voetbalverenigingen, overige sportverenigingen, de Graafschap 

 

 

Bestaande middelen: 

 

Benodigde aanvullende middelen: 
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Transitieatlas sport/Open club  

 

Status:        Nog te ontwikkelen     

Doel :       

Looptijd:  

 

 

Korte omschrijving 

 

Verwachte ontwikkeling: 

 

Inzet mankracht: 

 

Bestaande middelen: 

 

Benodigde aanvullende middelen 
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A.3 Optimale spreiding van bovenlokale voorzieningen  

 

Wieleraccommodaties  

 

Status: Overkoepelend projectplan ingediend bij Provincie Gelderland:  

- subsidie voor de Stofwolk aangevraagd en gehonoreerd 

- subsidie voor de Zwaluwen in 2016-2019 aan te vragen. 

Doel: Goede verdeling van vaste wielerparcoursen over de 

Achterhoek een versterking en uitbouw van de bestaande 

sportinfrastructuur met een logische geografische dekking voor 

de regio Noord Oost Achterhoek en een forse impuls aan de 

ontwikkeling van breedtesport, talentontwikkeling en 

evenementen. 

Looptijd: 1 augustus 2014 tot 2019     

 

Korte omschrijving:  

Een evenwichtige spreiding van accommodaties over de regio is één van de doelen van 

Achterhoek in Beweging. Wielrennen is een kernsport van de provincie Gelderland. Het is 

wenselijk dat het vaste wielerparcours in Eibergen wordt verbeterd en dat het parcours in 

Doetinchem wordt verplaatst en een permanent karakter krijgt.  

 

Verwachte ontwikkeling: 

Voor 1 augustus 2016 is de uitvoering van het projectplan van de Stofwolk gereed.  

Het projectplan voor de realisatie van het tweede vaste wielerparcours in de Achterhoek door 

de Zwaluwen zal de komende jaren opgesteld worden.  

 

Inzet mankracht: 

Karttrekker(s)      : Doetinchem en Berkelland  

Ambtelijk       : Doetinchem en Berkelland 

Partners        : De Stofwolk, de Zwaluwen, provincie, KNWU en NTFU  

 

Bestaande middelen: 

Eigen middelen organisaties, herschikking bestaande gemeentelijke 

budgetten 

 

Benodigde aanvullende middelen: 

Co-financiering provincie en gemeente  

 

Project volgen? www.achterhoekinbeweging.nl  

 

  

http://www.achterhoekinbeweging.nl/
http://www.bing.com/images/search?q=stofwolk+accommodatie&view=detailv2&&id=E5F031E355BE21C4D23ED541BC2BBC84C08A0B1B&selectedIndex=0&ccid=1C8Xak5h&simid=607995244800181080&thid=OIP.Md42f176a4e61df4f5cd62924c0ce8119o0
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Atletiekaccommodaties  

 

Status: Overkoepelend projectplan ingediend bij en gehonoreerd 

door de Provincie Gelderland.     Doelen: -    De 

goede accommodaties op de juiste locaties      

                                                        (goede sportinfrastructuur en spreiding). 

- De sportinfrastructuur versterken om de regio (nog) 

aantrekkelijker te maken voor toerisme en recreatie, 

talentontwikkeling en de organisatie van evenementen. 

Looptijd:                               1 augustus 2014 tot 1 augustus 2016  

 

 

Korte omschrijving 

Een evenwichtige spreiding van accommodaties over de regio is één van de doelen van 

Achterhoek in Beweging. Atletiek is een kernsport van de provincie Gelderland. Met de 

realisatie van de projectplannen voor Atletico ‘73 en ASV hebben we een goede regionale 

dekking van aanbod van de atletieksport in de Achterhoek. 

 

Verwachte ontwikkeling 

De projectenplannen van ASV (Eibergen) en Atletico ’73 (Gendringen) zijn door de provincie 

gehonoreerd. De uitvoering van het projectplan ASV zal in 2016 starten en moet op 1 

augustus 2016 gereed zijn. De status van het projectplan van Atletico ’73 is niet bekend.  

 

 

Inzet mankracht 

Karttrekker(s):       Oude IJsselstreek en Berkelland 

Ambtelijk:  Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, 

Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk 

Partners:  AVA ’70 (Aalten), Argo Atletiek (Doetinchem), ASV 

(Eibergen), Atletico ’73 (Gendringen), Archeus 

(Winterswijk). 

 

Bestaande middelen 

Eigen middelen organisaties, herschikking bestaande gemeentelijke budgetten 

 

Benodigde aanvullende middelen 

Cofinanciering provincie en gemeente  

 

Project volgen: www.achterhoekinbeweging.nl 

 

 

  

http://www.achterhoekinbeweging.nl/
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Sport Accommodatie Monitor   

 

Status:     Afgerond 

Doel :      0-meting accommodaties in de Achterhoek  

Looptijd:    Oktober 2014 t/m voor jaar 2015 

 

 

Korte omschrijving:  

De Gelderse Sport Federatie de Sport Accommodatie Monitor uitgevoerd. In het voorjaar van 

2015 is de rapportage opgeleverd. De monitor biedt inzicht in alle relevante gegevens van de 

accommodatie variërend van capaciteit tot inrichting en van beheersituatie tot 

bezettingspercentage en staat van onderhoud. Daarnaast geeft de monitor inzicht in belangrijke 

trends en ontwikkelingen en geeft het aanbevelingen hoe in de toekomst te kijken naar de 

sportaccommodaties en op een aantal punten te gaan samenwerken.   

 

Op het bestuurlijk overleg in juni is op drie thema’s dieper ingegaan om te kijken of er 

samenwerkingen mogelijk zijn voor de regio, namelijk:  

- bovenlokale sporten 

- duurzaamheid en  

- open club.  

 

Verwachte ontwikkeling: 

Mede op basis van de verzamelde gegevens kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn 

om gezamenlijk te werken aan een betere bezetting van accommodaties en bijvoorbeeld 

efficiënter beheer. Ook helpt de monitor bij het bepalen van op welke accommodaties (in 

welke regio en voor welke groepen) nog moet worden geïnvesteerd.  

 

Inzet mankracht: 

Kartrekker   : Berkelland en Doetinchem 

Ambtelijk   : Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre,  

                              Oude IJsselstreek en Winterswijk  

Projectcoördinatie : Gelderse Sport Federatie  

 

 

Bestaande middelen: 

Gemeentelijke bijdrage en bijdrage provincie Gelderland  

 

Benodigde aanvullende middelen: 

Geen. 

 

Meer weten over de Sport Accommodatie Monitor? http://www.geldersesportfederatie.nl/sam 

 

 

  

http://www.geldersesportfederatie.nl/sam
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Onderzoek naar beter en efficiënter gebruik van accommodaties  

 

Status:      In voorbereiding       

Doel :       De harde sportinfrastructuur optimaal benutten  

Looptijd: 

 

Korte omschrijving:  

De goede accommodatie op de juiste locatie is van groot belang. Maar ook het efficiënt 

gebruiken en beheren van accommodaties is wenselijk. Daarom wordt er een onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden om de accommodaties in de Achterhoek optimaal in te zetten 

en te beheren. Het onderzoek mondt uit in aanbevelingen om verbeteringen door te voeren. 

Ook geeft het onderzoek inzicht in op welke accommodaties nog moet worden geïnvesteerd.  

 

Verwachte ontwikkeling: 

Op basis van het onderzoek keuzes maken voor de optimale en meest efficiënte benutting van 

accommodaties in de Achterhoek.   

 

Inzet mankracht: 

Kartrekker  : Berkelland en Doetinchem 

Ambtelijk  : Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre,  

                         Oude IJsselstreek en Winterswijk  

Projectleiding : Nog te bepalen (adviesbureau gespecialiseerd in verbindingen harde en zachte 

                         sportinfrastructuur).  

 

Bestaande middelen: 

Geen. 

 

Benodigde aanvullende middelen: 
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Vitaliteitsparken  

 

Status:       In voorbereiding          

Doel :        Sportparken transformeren tot vitaliteitsparken   

Looptijd:  

 

Korte omschrijving:  

Vitaliteitsparken zijn sportparken +. De slimme verbindingen tussen zorg, onderwijs, sport, 

economie en wijk zijn hier terug te vinden. In vitaliteitsparken is de hele dag bedrijvigheid. 

Accommodaties zijn zo ingericht dat ze multifunctioneel gebruikt kunnen worden. In de 

buitenruimte zijn sport en spel aanleidingen voor recreatief en groepsgebruik. Gebruikers van 

het park werken samen aan een vitaal park door afspraken te maken over aspecten als 

gezonde voeding, beheer buitenruimte, gezamenlijke evenementen enzovoort. Er is een goede 

infrastructuur gecreëerd om veel crossovers te maken tussen de verschillende thema’s.   

 

Verwachte ontwikkeling: 

Niet alle sportparken hebben een basis om vitaliteitspark te worden. Maar met het oog op de 

gevolgen van de taken voor sport binnen het sociale domein, verbindingen tussen sport zorg 

en onderwijs, de wens van verenigingen om een open club te worden is de verwachting dat 

elke gemeente de komende periode minstens één sportpark door ontwikkelt tot 

vitaliteitspark.  

 

Inzet mankracht: 

Kartrekker: Berkelland, Doetinchem 

Ambtelijk: 

Projectcoördinatie:  

Mogelijke partners  

Buurtsportcoaches, vrijwilligers van verenigingen, professionals uit zorg sport en onderwijs.  

 

Bestaande middelen: 

Hangt af van de lokale situatie.  

 

Benodigde aanvullende middelen: 

Hangt af van de lokale situatie.  

 

De ontwikkeling van vitaliteitsparken volgen? www.achterhoekinbeweging.nl. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.achterhoekinbeweging.nl/
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A.4 Sport als middel voor het bereiken van doelstellingen in het sociale 

domein 

 

De Vitale Samenleving: Vitaal Veilig Vallen  

 

Status:        In uitvoering/voorbereiding (quick win)  

Doel :  Versterken vitaliteit van ouderen in de Achterhoek  

Looptijd:  1-7-2015 t/m 31-12-2016 

 

 

Korte omschrijving:  

Het doel van het project is het uitrollen van een integrale aanpak  voor het versterken van de 

vitaliteit van senioren in de Achterhoek. De specifieke focus ligt daarbij op valpreventie en het 

bevorderen van sport – en beweegdeelname. Bijzonder is dat de Judo Bond en de zorgpartijen 

intensief met elkaar optrekken in dit project. De Judobond ontsluit waardevolle valtechnieken 

uit de sport op een toegankelijke manier voor verschillende doelgroepen (in dit geval 

senioren).  

 

Verwachte ontwikkeling: 

Door het leggen van verbinding met het project Outdoor Fitness wordt er meer en beter 

gebruik gemaakt van beweegtuinen door begeleid gebruik. Bij succes een uitbreiding van 

programma’s en faciliteiten.  

 

Inzet mankracht: 

Kartrekkers     : Montferland, Oost Gelre 

Ambtelijk     : Gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek Doetinchem 

Projectondersteuning  : Gelderse Sport Federatie 

Projectcoördinatie   : Judo Bond Nederland 

Partners      : VVVS, Kruiswerk Achterhoek, Gelderse Sport Federatie,  

                                       Veiligheid.nl,  buurtsportcoaches en fysiotherapeuten  

 

Bestaande middelen: 

Co-financiering gemeenten.  

Co-financiering provincie.  

 

Benodigde aanvullende middelen: 

Geen.   

  

http://www.bing.com/images/search?q=vit+en+veilig+vallen&view=detailv2&&id=4AFC4120F3FE9867492D2C169D232D58F1D8D3E0&selectedIndex=3&ccid=cfuYIoXi&simid=608013601488374026&thid=OIP.M71fb982285e27316929d3f8f4dc73a53o0
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Symposium sport en sociaal domein  

 

 

 

Status:  In ontwikkeling 

     

Doel:         

Looptijd: 

 

Korte omschrijving: 

 

Verwachte ontwikkeling: 

 

Inzet mankracht: 

Kartrekkers: 

Ambtelijk: 

Projectondersteuning: 

Mogelijke partners:  

 

Bestaande middelen: 

 

Benodigde aanvullende middelen: 

 

Project volgen: www.achterhoekinbeweging.nl 

  

http://www.achterhoekinbeweging.nl/
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B. DE ACHTERHOEK GROEIT EN B(L)OEIT 
 

B.1 Sport als economische motor van de Achterhoek 

 

 

EK vrouwenvoetbal 2017 

 

Status:       Stadion de Vijverberg aangemeld als speelstadion  

Doel :        Landelijk evenement faciliteren  

Looptijd: 

 

Korte omschrijving:  

De KNVB heeft gevraagd of de Vijverberg kan dienen als speelstadion. De gemeente 

Doetinchem en de Graafschap hebben bevestigend geantwoord. Het EK is aan Nederland 

toegewezen. Er kan gestart worden met de vormgeving van het programma. 

 

Verwachte ontwikkeling: 

 

Inzet mankracht: 

Nader te bepalen.  

 

Bestaande middelen: 

Nader  te bepalen.  

 

Benodigde aanvullende middelen: 

Nader te bepalen.  
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Nationale sportweek  - 2015 opening – jaarlijks terugkerend   

 

Status:        In voorbereiding       

Doel :         Promotie Achterhoek in Beweging      

Looptijd:        Jaarlijks terugkerend evenement (september) 

 

 

Korte omschrijving: 

De Nationale sportweek wordt gebruikt om sport en bewegen in de Achterhoek te promoten 

en in beeld te brengen. In 2015 heeft de landelijke start plaatsgevonden in de Achterhoek. Het 

is de bedoeling om jaarlijks regionale aspecten terug te laten komen in de Nationale 

sportweek.  

 

Verwachte ontwikkeling: 

In de opvolgende jaren in de Nationale sportweken gezamenlijk elementen van Achterhoek in 

Beweging invliegen.  

 

Inzet mankracht: 

Kartrekker     : Doetinchem 

Ambtelijk     : Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland,  

                                       Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk 

Mogelijke partners   : NOC*NSF, Gelderse Sport Federatie, GGDNOG, sportaanbieders,  

                                       onderwijs, bedrijven 

 

Bestaande middelen: 

Geen.  

 

Benodigde aanvullende middelen: 

Nader in te vullen.  

  

http://www.bing.com/images/search?q=nationale+sportweek+doetinchem&view=detailv2&&id=05E3692FC48772E4F7CA03EC7F5C0BB567D49809&selectedIndex=11&ccid=qTrh2wIl&simid=608041810826429263&thid=OIP.Ma93ae1db0225487556fe9de6dba39142o0
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Innovatieplatform  

 

Status:          Nog te ontwikkelen 

Doelstellingen:        - Er zijn structurele kruisbestuivingen op regionale schaal  

                                               tussen bedrijven, sport, onderwijs en evenementen   

                                               organisaties met een maatschappelijk en/of economisch effect.  
- Verenigingen en de sportbranche realiseren samen 

sportaccommodaties, sportprogramma’s of 

verenigingsondersteuning.  

Looptijd:  

 

 

Korte omschrijving 

Door het oprichten van een regionaal platform worden het bedrijfsleven, de sport, onderwijs 

en evenementenorganisaties met elkaar in verbinding gebracht. Er wordt onderzocht welke 

ondersteuning nodig is om vanuit ontmoeting, ‘het goede idee’ uit te laten groeien tot een 

concreet initiatief waarbij sport en bedrijfsleven samenwerken en waar zij ook beiden de 

vruchten van plukken (bijvoorbeeld gezamenlijke realisatie, onderhoud, beheer en gebruik van 

een accommodaties of vitale werknemers). 

 

 

Verwachte ontwikkeling: 

 

Inzet mankracht:  

Nader te bepalen 

 

Bestaande middelen: 

 

Benodigde aanvullende middelen: 
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B.2 Duurzame sportaccommodaties  

 

Duurzame sportaccommodaties 

 

Status:       Nog ontwikkelen           

Doel :        Sportaccommodaties in 2013 energieneutraal      

Looptijd: 

 

 

 

Korte omschrijving:  

Met ingang 1 januari 2016 komt er een landelijke subsidieregeling voor energiemaatregelen 

sportclubs (zie www.rvo.nl/energiebesparingsportaccommodaties).  

Rol gemeente: faciliterend en verbindend met AGEM en andere Achterhoekse initiatieven.  

 

Verwachte ontwikkeling: 

 

 

Inzet mankracht: 

 

 

Bestaande middelen: 

 

 

Benodigde aanvullende middelen: 

 

 

 

 

http://www.rvo.nl/energiebesparingsportaccommodaties
http://www.bing.com/images/search?q=duurzame+sportaccommodatie&view=detailv2&&id=7AF75B5A0236298417AF74A298AD69C39C585145&selectedIndex=5&ccid=gy8Jxhnx&simid=608028389060906668&thid=OIP.M832f09c619f1ff5e78eb908b5e093b9do0

