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Geachte voorzitter, geachte leden van de raad, 
 
Middels een brief hebt u ons gewezen op de mogelijkheid een bijdrage te leveren inzake de 
beeldvorming m.b.t. het voorliggende regionale sportakkoord 2020-2030. Hier maken we als partner 
van Achterhoek in Beweging graag gebruik van. 
Aangezien andere insprekers ongetwijfeld uitgebreider in zullen gaan op de context en 
achtergronden wil ik me in eerste instantie beperken tot een aantal aanbevelingen: 
 

1. We adviseren u om het voorliggende Regionaal Sport en beweegakkoord 2020-2030 te 

omarmen. Door krachten te bundelen op regionaal niveau achten wij de kansen dat de 

uitgesproken ambities ook daadwerkelijk behaald worden vele malen groter. Het spreekt ons 

aan dat er een lange termijnvisie wordt gepresenteerd. Door expertise en beschikbare 

middelen te bundelen zal er een krachtigere organisatie c.q. beleid gerealiseerd kunnen 

worden dan wanneer dat 8 x separaat binnen elke gemeente moet worden gerealiseerd. 

 

2. Het is o.i. belangrijk dat het voorliggende akkoord regionaal breed en enthousiast gedragen 

wordt. In de afgelopen periode is al gebleken dat dan grote partners bereid zijn zich aan de 

doelstelling van Achterhoek in beweging te verbinden en substantiële bijdragen willen 

leveren. Belangrijk is vervolgens wel dat een en ander adequaat en efficiënt georganiseerd 

zal worden. Dit vraagt een slagvaardige en professionele organisatie die in staat is nieuwe 

verbindingen te leggen en cross overs aan te gaan met diverse partijen, die de doelstellingen 

een warm hart toedragen. 

 

3. We adviseren om bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s nadrukkelijk de 

verbinding en samenwerking te zoeken met lokale uitvoeringsorganisaties om zo recht te 

doen aan de diverse lokale situaties. Thema’s rond gezonde leefstijl jeugd, vitaal ouder 

worden en open clubs/sportparken zullen met name in de lokale context vorm moeten 

krijgen. Andere thema's uit het regionaal sportakkoord zijn m.i. juist beter te realiseren in 

regionaal verband, zoals talentontwikkeling, uniek sporten en het realiseren van 

aansprekende evenementen. Wel moet er ook dan nauw samengewerkt worden met de 

organisaties op lokaal niveau. Zij zijn de spinnen in het web; hun expertise, netwerk e.d. 

moet m.i. steeds als eerste worden aangesproken. 

4. Voor de regio Achterhoek liggen er flinke uitdagingen om de meest vitale regio te worden. 
De regionale doelstellingen kunnen alleen behaald worden als er vooral ook op lokaal niveau 
voldoende goed toegeruste professionals op het vlak van sport, bewegen, leefstijl, 
verenigingsondersteuning etc. op de uitvoering van de programma’s en op de ondersteuning 
van de vele vrijwilligers kunnen worden ingezet. We zijn dan ook van mening dat het een 
verkeerd signaal (beter nog: een paard achter de wagen) is om de benodigde middelen voor 
de bijdrage aan Achterhoek in Beweging weg te halen bij het budget van Sportservice 
Doetinchem. Er zal juist eerder nog meer geïnvesteerd moeten worden in buurtsportcoaches 
e.d. willen we daadwerkelijk substantiële resultaten bereiken. 
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