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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Twee keer per jaar informeren wij u over de voortgang van het 
Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016 - 2020. Deze keer doen we dat 
met de focus op de ontwikkelingen van het programma 'de Bewegende Stad'. 

De openbare ruimte op een sportieve manier inrichten is een onderwerp dat 
steeds meer prioriteit en bekendheid krijgt. We spelen hier met ons 
programma 'De Bewegende Stad' op in door het optimale uit onze openbare 
ruimte in de stad te halen en onze inwoners zoveel mogelijk te stimuleren om 
te bewegen. Met deze brief informeren wij u over de resultaten die 'De 
Bewegende Stad' in 2017 heeft behaald en blikken we vooruit op onze 
ambities voor 2018. Daarna gaan we in op een aantal andere actuele 
onderwerpen uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. 

Er is al veel bekend over de preventieve werking van sport en bewegen op de 
gezondheid van mensen. We willen onze sport- en speelplekken in het kader 
van de transformatie sociaal domein dan ook optimaal benutten en zo naast 
het plezier dat sporten en bewegen oplevert, ook als preventief middel 
inzetten. We doen dit onder andere door bij elk project het WIJ team te 
betrekken bij de totstandkoming daarvan. Daarnaast is een belangrijk 
aandachtspunt van ons dat de sportplekken in de openbare ruimte ook 
toegankelijk zijn voor minder valide inwoners. 

We zien dat het sportief inrichten van de openbare ruimte een steeds breder 
gedragen thema wordt. Een studentenvereniging die investeert, bewoners die 
mooie, eigen initiatieven ontplooien en scholen die hun omliggende terrein 
sportief in willen richten en ondernemers die ook investeren, bevestigen dit 
beeld. Er is jaarlijks 150 duizend euro beschikbaar. In 2017 zetten we van dit 



Bladzijde 
P "Gemeente 
^ronmgen 

budget 35 duizend euro in voor het nog niet volledig realiseren van de 
taakstelling Gelijk Speelveld. Er bleef 115 duizend euro beschikbaar voor 
nieuwe projecten. 

Terugblik 2017 
In onze brief met kenmerk 6115665 gaven wij aan in 2017 in te zetten op een 
viertal projecten, te weten: 

O Mountainbikeroute in West-Groningen 
O Bootcamptuin bij het SC Stadspark 
O Beweegplek aan het Hoornse Meer 
O Schoolplein 14 

Ook namen we een aantal projecten uit 2016 mee naar 2017 omdat het traject 
van burgerparticipatie om een zorgvuldige tijdsinvestering vroeg: 

O Diamantpark Vinkhuizen 
O Sportplek in Laanhuizen 
O 4mijl route Hoogkerk 

Er is hard gewerkt aan de bovenstaande projecten. We hebben nog niet alle 
projecten kunnen realiseren en daarnaast ingezet op een aantal andere 
projecten. We zien hierin dat ieder project zijn eigen dynamiek heeft. In de 
eerste helft van 2018 staan er meerdere openingen op het programma'. 

Het Diamantpark in Vinkhuizen is inmiddels opgeleverd en ook de 
hardlooproute in Hoogkerk is aangelegd. Het project in Vinkhuizen zullen 
we, samen met de HIS, gaan monitoren om zo de resultaten hiervan te kunnen 
gebruiken in volgende projecten. We verrichten in 2018 afrondende 
werkzaamheden in het Diamantpark, zoals de belijning op de grond, en 
besteden aandacht aan de activatie ervan. De opening is daarvoor een mooie 
start geweest. Helaas hebben we een paar weken na de opening van het 
Diamantpark geconstateerd dat er vernielingen zijn aangebracht aan de 
toestellen. We hebben aangifte gedaan en kijken hoe we de schade kunnen 
herstellen. De betrokken aannemer heeft inmiddels het aanbod gedaan om op 
hun kosten twee nieuwe fitnessapparaten te plaatsen. Welke dat precies 
worden, zullen we zorgvuldig overwegen met de betrokken partijen. Om de 
kans op herhaling tot een minimum te beperken worden dat waarschijnlijk 
twee vast apparaten zonder zwaaibeweging. Ook gaan we het gesprek aan 
met de verschillende scholen, de Stadskerk, SlimLeven, WIJ-team 
Vinkhuizen, buurtsportcoach en het buurtpreventieteam om inhoud te geven 
aan een activatieprogramma. De laatste surveilleert ook regelmatig. 

Er is gestart met de realisatie van het project in Laanhuizen. Het ontwerp is 
tot stand gekomen in samenwerking met Noorderpoortcollege (medewerkers 
en studenten), Huis voor de Sport Groningen, wijkbewoners van Laanhuizen 

In de bijlage is een overzichtelijke weergave terug te vinden van de geplande en 
gerealiseerde projecten in 2017 
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en de Grunobuurt, het WIJ-team Rivierenbuurt en de wijkraad Grunobuurt. 
Gedurende dit traject raakten wij in gesprek met gebruikers van het 
basketbalveld in het Stadspark dat verwijderd is ten behoeve van De 
Wandeling. We hebben in dit project de kans gezien een basketbalveld terug 
te laten komen: het eerste volwaardige basketbalveld in de openbare ruimte 
in Groningen. We verwachten dat de plek in Laanhuizen door zijn ligging in 
het Stadspark en zijn unieke elementen aantrekkingskracht zal hebben op 
stedelijk niveau. De plek wordt naar verwachting in het voorjaar van 2018 
officieel geopend. 

Het ontwerp voor de bootcampplek bij het SC Stadspark is bijna klaar. Het is 
een breed gedragen ontwerp. Er is veel energie gestoken in samenwerking 
met partijen als The Bootcampclub Groningen, Huis voor de Sport 
Groningen, Groningen Atletiek en het SC Stadspark. Ook is de Gasunie 
betrokken. In mei 2018 start de realisatie van dit project. Op deze plek zetten 
we nadrukkelijk in op de activatie, zichtbaar- en vindbaarheid en de 
koppeling met het eerdergenoemde Laanhuizen. De oplevering van dit project 
zal eveneens plaatsvinden in het voorjaar van 2018. 

Met het sportief inrichten van schoolpleinen door middel van Schoolplein 14, 
zijn we goed op weg. De animo voor een sportief schoolplein was 
aanvankelijk klein. Toch merken we dat scholen hier nu aandacht voor 
krijgen. De Bisschop Bekkerschool heeft een sportief plein geopend en er is 
een prijsvraag uitgeschreven waarmee scholen een plein konden winnen. 
Door het uitschrijven van de prijsvraag creëerden we meer aandacht voor dit 
mooie project dat met kleine ingrepen een groot effect kan hebben. Uit de 
beoordeling van de deelnemers blijkt dat de behoefte van scholen niet altijd 
bij een Schoolplein 14 ligt, maar in sommige gevallen juist in de aanleg van 
doeltjes of überhaupt het bestraten van het plein. We helpen de aangemelde 
scholen hiermee op weg in samenwerking met BSlim en GroningenFit. We 
zullen dit in 2018 continueren. 

Halverwege 2017 concludeerden we dat we voor het beweegparcours bij het 
Hoornse Meer en de aanleg van de mountainbikeroute meer tijd nodig 
hebben. Deze projecten hebben we in 2017 niet kunnen realiseren en nemen 
we mee naar 2018. 

Tot slot hebben we geïnvesteerd in het realiseren van de Imagine Run, het 
sporten en bewegen in de Wijert, de Roege Route, het opzetten van het 
platform PlayAdvisor en hebben we inwoners betrokken bij onze projecten 
via de Urban Gym op Let's Gro. 

Ambities 2018 
In 2018 is er wederom 150.000 euro aan intensiveringsmiddelen beschikbaar 
voor projecten van het programma de Bewegende Stad. De Bewegende Stad 
is inmiddels een bekend en populair onderwerp waar zowel intern als extem 
een meerwaarde in wordt gezien. Om een zorgvuldige selectie te kunnen 
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maken van de projecten waar wij in 2018 in willen investeren, hebben we de 
volgende selectiecriteria gehanteerd: 

O Het project voldoet aan de uitgangspunten van de nota "Bewegende 
Stad"; 

O We selecteren plannen met een stedelijke functie, een wijkfunctie en 
plannen die de zichtbaarheid van wat er al is, vergroten; 

O We analyseren de wijken aan de hand van de wijkkompassen en zetten 
in op wijken die dit het hardst nodig hebben; 

O We gaan er vanuit dat onze inwoners zelf de expert zijn en weten wat 
zij nodig hebben. Burgerinitiatieven hebben 'voorrang'. 

Dit heeft ertoe geleid dat we ons in 2018 richten op~: 
O Het realiseren van de mountainbikeroute 
O Optimaal inrichten van het Kardingegebied 
O Inrichten van een beweegplek bij het Hoornse Meer 
O Het sportief inrichten van schoolpleinen 
O Sportieve inrichting van het schoolplein van de Kluiverboom 
O De Held: aan de slag met de jeugd 
O Bewegende Stad Feest 

In 2018 gaan we door met het realiseren van de mountainbikeroute, het 
sportief inrichten van schoolpleinen en het ontwerpen van een beweegplek bij 
het Hoornse Meer. Wat betreft de mountainbikeroute zijn we aan de slag met 
een aantal concrete uitzoekpunten, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid 
en toegankelijkheid van het zoekgebied, handhaving en ecologie. We zijn 
hierin afhankelijk van vele partijen en belangen en dat maakt dat dit een 
complex project is. Bij het Hoornse Meer zetten we in op het betrekken van 
buurtbewoners en werken we samen met het Hampshire hotel. 

De mountainbikeroute is een project met een stedelijke functie. Dit geldt ook 
voor de sportieve inrichting van het Kardingegebied en de bootcampplek bij 
het SC Stadspark. Kardinge is een prachtig en sportief gebied. Verschillende 
partijen hebben ons benaderd met de wens dit gebied optimaler in te richten. 
Samen met hen gaan we hiermee aan de slag en starten we in 2018 een 
proces. We verwachten in 2019 te kunnen starten met de realisatie hiervan. 

Op wijkniveau hebben we gekozen om, naast het project bij het Hoornse 
Meer, in te zetten op een proces in de Held om te kijken hoe wij de jeugd, met 
name de oudere jeugd, in de Held in beweging krijgen. Uit gebiedsanalyses is 
gebleken dat er in de Held behoefte is aan voorzieningen voor jongeren. Ook 
gaan we, in samenwerking met studenten, leerkrachten, wijkbewoners en 
andere betrokkenen aan de slag met een sportieve inrichting van het 
schoolplein van de Kluiverboom (Alfa-college). 

In de bijlage is een overzichtelijke weergave terug te vinden van de ambities voor 2018 
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Om de zichtbaarheid van sportplekken in de openbare ruimte te vergroten, 
organiseren we een Bewegende Stad Feest in de zomer. Tot slot houden we 
een flexibel budget over waaruit we bijvoorbeeld scholen kunnen 
ondersteunen in de aanleg van een sportief schoolplein en waarmee we 
inwoners helpen hun sportieve initiatieven te ontwikkelen. 

Naast de projecten waarvoor we onze budgetten inzetten, investeren we ook 
in duurzame relaties met ondernemers, verenigingen, scholen, de HIS, 
partners uit het Kennislab Bewegen in de Openbare Ruimte (BIOR), 
Kenniscentrum Sport, de VSG en (lokale) media om onze projecten en de 
sportieve mogelijkheden in de stad meer zichtbaar te maken. Het KennisLab 
BIOR Noord is een samenwerkingsverband waarin wij een partner zijn 
(www.kennislabbiornoord.nl). Het is een samenwerking tussen verschillende 
partijen in Noord-Nederland met de gezamenlijke ambitie om jong en oud te 
verleiden zich te bewegen in de openbare ruimte. Vanuit BIOR zijn een aantal 
experimenten gestart waaronder 'Buitengewoon Bewegen'. Hierin werken we 
aan een pilot, gericht op gezinnen, om ouders via hun kinderen te verleiden 
tot bewegen in de buitenlucht. We werken hier samen met uiteenlopende 
partijen als het Huis voor de Sport, de Rabobank, The Bootcampclub 
Groningen, HIS, New Nexus, Golazo, IVN en Staatsbosbeheer. 

De openbare ruimte is in Groningen volop in ontwikkeling. Daarom sluiten 
wij aan bij grote herinrichtingsopgaven en kleine vervangingen om projecten 
een sportieve kleur te geven. We zien dat de projecten van de Bewegende 
Stad van grote waarde zijn doordat de (her)inrichting van een plek een goede 
aanleiding is voor bijzondere en waardevolle samenwerkingen in het 
onderwijs, in wijken en met ondernemers. Hier blijven we in 2018 volop op 
inzetten. 

Uit het Meerjarenprogramma brengen we de volgende onderwerpen nog 
graag onder uw aandacht: 

Ruim baan voor talent 
Topsportnota 
In de brief van 25 oktober 2017 (kenmerk 6603463) hebben wij u 
geïnformeerd over de evaluatie van de topsportnota "Talent voor 
Topsport!"(topsportbeleid gemeente Groningen, 2013-2020). In deze brief 
gaven we aan dat ons topsportbeleid positief is ontvangen in de 
topsportwereld en dat er de laatste jaren grote stappen zijn gemaakt op het 
gebied van talentherkenning en ontwikkeling. In het vervolg van onze aanpak 
blijven de hoofdlijnen van het beleid overeind, maar de uitvoering geven we 
vorm aan de hand van vier elementen: talentherkenning, talentontwikkeling, 
talent-expertise en talentprofilering. Vanuit deze elementen zijn we met alle 
betrokken partijen bezig om een Uitvoeringsagenda Topsport 2018-1- maken. 
Er worden nu diverse bijeenkomsten met partijen georganiseerd om 
daadwerkelijk in gezamenlijkheid de focus te bepalen en tot een 
Uitvoeringsagenda te komen. De Uitvoeringsagenda Topsport 2018+ wordt in 
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mei 2018 afgerond, zodat deze vanaf september 2018 geïmplementeerd kan 
worden. 

Sport Verbindt 
Grenzeloos Actief 
In het kader van Sport Verbindt hebben we onderzoek laten doen naar het 
sport- en beweeggedrag van mensen met een beperking of een aandoening. 
Dit onderzoek dat is uitgevoerd door Onderzoek en Statistiek Groningen is in 
de afrondende fase. We willen op basis van dit onderzoek een actieplan 
maken in samenwerking met Huis voor de Sport, WIJ-teams en betrokken 
partijen om de mogelijkheden om te sporten voor mensen met een beperking 
te vergroten. We verwachten u over dit actieplan voor de zomer verder te 
kunnen informeren. 

Faciliteren Verenigingen 
Gelijk Speelveld 
We hebben samen met de sportclubs en de Sportkoepel al grote stappen 
kunnen zetten om te komen tot een gelijk speelveld voor buitensporten. Bij 
brief van 13 december 2017 (met kenmerk 6664719) hebben wij u hierover 
uitgebreid geïnformeerd. Naar verwachting zullen de sportclubs dit voorjaar 
de definitieve keuze maken voor eigendom/huursituatie. Het eerste halfjaar 
van 2018 gebruiken we dan ook om de gemaakte keuzes door te vertalen in 
juridische documenten. Voor de zomer van 2018 zullen wij u nader 
informeren over de stand van zaken binnen het gelijk speelveld. 

Beter Benutten 
De druk op de beperkte ruimte in de stad en onze sportbudgetten neemt toe en 
vraagt om een nog efficiënter gebruik van alle sportvoorzieningen. 
Tegelijkertijd zien we een groeiende ambitie voor het realiseren van open 
sportparken, verbinding met wijken en sportclubs die nieuwe initiatieven 
starten en inkomstenbronnen wensen te vergaren door verhuur van eigen 
accommodaties (clubhuizen en dergelijke). We streven naar een optimale 
bezetting voor zowel binnen- als buitensport. De balans tussen 
beschikbaarheid en vraag is niet altijd in evenwicht. Op sommige momenten 
staan accommodaties op sportparken leeg, terwijl op andere uren of locaties 
de behoefte groter is dan het aanbod. 

De focus van deze opdracht is om te bekijken hoe we structurele oplossingen 
kunnen vinden voor de huidige, en binnen afzienbare termijn te verwachten, 
knelpunten tussen beschikbaarheid van- en vraag naar binnen- en 
buitensportaccommodaties: de piektijden. Samen met de gebruikers die hier 
de meeste hinder van ondervinden - de sportverenigingen - willen we deze 
vraag oppakken. Met elkaar willen we de problematiek en mogelijkheden 
verkennen, hier meer inzicht in verkrijgen en stimuleren dat de 
sportverenigingen medeverantwoordelijkheid voelen voor een oplossing, voor 
zover dat nog niet het geval is. De beschikbaarheid van kleedkamers vormt 
een natuurlijk onderdeel van dit proces. Uit de resultaten zal dan ook blijken 
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of een herziening van de norm rond het aantal kleedkamers per wedstrijdveld 
nodig is. 

We starten deze maand met een expertgroep Beter Benutten waarin onder 
andere sportbonden, de Sportkoepel en de Adviescommissie voor de Sport, 
vertegenwoordigd zijn. Voor de zomer van 2018 zullen wij u nader 
informeren over de stand van zaken binnen Beter Benutten. 

Sporl050 Magazine 
In februari is de eerste editie van het Sport050 Magazine verschenen met 
mooie verhalen over goede initiatieven van sportclubs, sportvrijwilligers, 
talenten en sportevenementen. Het Magazine Sport050 past goed bij de vijf 
strategieën uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. Online is het 
magazine terug te vinden op de website van Sport050. In het najaar van 2018 
brengen we de volgende editie uit. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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DE BEWEGENDE STAD 2017 
In januari 2017 is besloten de intensiveringsmiddelen van 2017 in te zetten op vier nieuwe projecten, dne projecten uit 
2016 alsnog af te ronden en daarbij een deel van het budget 'vrij te laten' om zo mooie initiatieven te kunnen 
ondersteunen die gedurende het jaar boven komen drijven. HalvenA/ege het jaar hebben we de balans opgemaakt en 
onze koers aangepast. Dit overzicht laat zien welke projecten in 2017 zijn uitgevoerd en hoe de financiën zijn besteed. 
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Planning 2017 
Mountainbikeroute 
Bootcamptuin (SC Stadspark) 
Bewegen bij het Hoornse meer 
SchoolpleinU 
Flexibel budget 

Besteed budget in 2 
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Basketbalveld + 
Urban Gym 
Imagine Run 
Vinkhuizen 
WIjkdeal de Weijert 

Uitwerking Flexibel budget 
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PlayAdvisor 
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Bisschop Bekkersschool opent eerste 
Schoolpleini4 in Groningen (+ video) 
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Een toelichting op dit document is terug te vinden in de collegebrief 
(kenmerk 6778004) aan de raad Bewegende Stad 2017/2018 

Ontwerp Laanhuizen/Basketbalveld 

Opening 
Diamantpark 
Vinkhuizen 

STAND VAN ZAKEN » > 
Het Diamantpark in Vinkhuizen 
is inmiddels opgeleverd en ook 
de hardlooproute in Hoogkerk 
is aangelegd. Er is gestart met 
de realisatie van het project in 
Laanhuizen. Het project wordt 
volgens planning in het voorjaar 
van 2018 officieel geopend, 
evenals de bootcampplek in het 
Stadspark. Het ontwerp voor 
deze bootcampplek is bijna 
klaar en in mei zal de uitvoering 
starten. We hebben geïnvesteerd 
in het bewegen in de Wijert. In 

de Wijert bleek uit de Wijkdeal 
dat bewoners meer behoefte 
hebben aan sport en beweging 
in hun wijk. Ook wordt de app 
voor de Imagine Run gelanceerd 
en in het voorjaar besteden 
we hier uitgebreid aandacht 
aan. Het sportief inrichten van 
schoolpleinen met behulp van 
Schoolpleinl4 is gestart. De 
Bisschop Bekkerschool kijkt 
terug op een mooi traject met 
een goed resultaat. Er zijn 
merkbaar minder ruzies doordat 

kinderen zich beter vermaken in 
pauzes en weten wat zij kunnen 
doen. Door het uitschrijven van 
een prijsvraag creëren we meer 
aandacht voor dit mooie project 
dat met kleine ingrepen een groot 
effect kan hebben. 
Al in juli 2017 stelden we dat we 
voor het beweegparcours bij het 
Hoornse Meer en de aanleg van 
de mountainbikeroute meer tijd 
nodig hebben. Deze projecten 
realiseerden we niet in 2017 maar 
nemen we mee naar 2018. 

Het flexibele budget heeft 
gezorgd voor bewegingsruimte 
en ondersteuning van mooie 
initiatieven als de Roege Route 
en het in kaart brengen van 
speelplekken door middel van 
PlayAdvisor. Ook zullen we 10 
baskets in de stad voorzien van 
ijzeren netten. 



DE BEWEGENDE STAD 2018 
De openbare ruimte op een sportieve manier inrichten: een oncJerwerp dat steeds meer prioriteit en bekendheid krijgt. 
We maken hier graag gebruik van om het optimale uit onze stad te halen en om onze inwoners zoveel mogelijk te 
stimuleren om te bewegen. In het selecteren van de plannen maken we onder andere gebruik van de wijkkompassen en 
de informatie die we hebben opgehaald tijdens het Let's Gro Festival 2017. De wijkkompassen leveren ons waardevolle 
informatie over het gebruik en de tevredenheid van inwoners van de openbare ruimte per wijk. We halen informatie op 
uit gebiedsteams en gebiedsanalyses en zijn in gesprek met inwoners, verenigingen en sporters om hun ideeën over 
de inrichting van de openbare ruimte op te halen. Voor 2018 zijn, in samenspraak met vele partijen, weer mooie plannen 
aangedragen. 
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Een toelichting op dit document is terug te vinden in de collegebrief 
(kenmerk 6778004) aan de raad Bewegende Stad 2017/2018 
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Groningen als fietsstad 
Water meer toegankelijk maken voor 
sport/recreatie 
Burgerparticipatie 

STEDELIJKE PROJECTEN 
Mountainbikeroute 
Sportieve inrichting Kardinge 
Bootcampplek SC Stadspark 

WIJKNIVEAU 
Bewegen bij het Hoornse Meer 
De Held: aan de slag met de jeugd 
Sportieve inrichting schoolplein 
Kluiverboom 

VERGROTEN ZICHTBAARHEID 
Bewegende Stad Feest 

'Naast dozn projection continuiiron we onze inbreng 
in het Kennislab BIOR en houden we een adviserende 
lunctie richting andere gemeentelijke projecten 
en herinrichtingsopgaven. Ook investeren we in 
ome samenwerkingen met vele pattijen izoals het 
Kenniscentrum Spon. Acguire Publishing, VSG en 
regionale kanalen zoals 't Vinketouw. wijkwebsites. 
WIJ teams. Sikkom, etcl. 

SELECTIECRITERIA » > 
Aansluiten bij uitgangspunten van de nota 
"Bewegende Stad" 
Onderscheid in plannen met een stedelijke functie, 
een wijkfunctie en plannen die de zichtbaarheid vergroten 
Specifieke informatie uit de wijkkompassen: 
waar is het, het hardst nodig? 
Burgerinitiatieven of initiatieven vanuit verenigingen/ 
ondernemers hebben 'voorrang' 


