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Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij u over de resultaten die de "De Bewegende Stad" heeft 
geboekt in 2016 en presenteren wij onze ambities voor 2017. Sport en bewegen draagt bij 
aan wat wij als stad willen bereiken. Een stad waar mensen hun talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen, waar mensen elkaar ontmoeten en door te bewegen hun 
gezondheid en leerprestaties bevorderen. Door de openbare ruimte op een aantrekkelijke 
manier sportief in te richten, wordt het laagdrempelig voor inwoners om te spelen en 
sporten. De zichtbaarheid van de sportieve ruimte is van belang want mensen zien 
sporten, stimuleert anderen om ook te gaan sporten. Hoe dichter de mogelijkheid om te 
sporten bij huis is, hoe groter de kans dat mensen gaan sporten en kinderen gaan spelen. 
De kern van ons sportbeleid is dan ook 'Meer ruimte voor bewegen'. Als gemeente 
faciliteren wij dit onder andere door de openbare ruimte zo in te richten dat deze uitnodigt 
tot bewegen. Vanaf 2015 zetten we daarvoor het budget "De Bewegende Stad" in. 

Er is jaarlijks 150 duizend euro beschikbaar. In 2017 zetten we van dit budget 35 duizend 
euro in voor het nog niet volledig realiseren van de taakstelling Gelijk Speelveld. Er blijft 
dus 115 duizend euro beschikbaar voor nieuwe projecten. 

Een terugblik op 2016 
De intensiveringsmiddelen voor 2016 zijn ingezet op een zestal initiatieven, te weten de: 
- Aanleg van een free running locatie aan de Vrydemalaan; 
- Aanleg van vier watertappunten; 
- Activatie van de nieuwe Discgolf course in het Stadspark; 
- Realisatie van een sportplek in Laanhuizen; 
- Realisatie van een sportplek in Vinkhuizen; 
- Aanleg van een 4mijl route in Hoogkerk; 
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De eerste drie initiatieven zijn inmiddels opgeleverd. De realisatie van de sportplekken in 
Vinkhuizen en Laanhuizen en de aanleg van de 4mijl route Hoogkerk hebben vertraging 
opgelopen en worden in 2017 gerealiseerd. 

Hier komen we direct op één van onze geleerde lessen: burgerparticipatie en het 
samenwerken met meerdere partijen vragen een zorgvuldige tijdsinvestering, waardoor 
het proces meer tijd heeft gekost dan aanvankelijk was gepland. Toch draagt juist dit 
proces bij aan de betrokkenheid van potentiële gebruikers. Want: een succesvol gebruik 
van de sportieve openbare ruimte wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
betrokkenheid van potentiële gebruikers bij de realisatie. Plekken die op initiatief van 
burgers tot stand zijn gekomen, of waarbij burgers betrokken zijn bij de inrichting, zijn 
een groter succes. We gaan in 2017 dan ook meer tijd reserveren voor het 
participatieproces. 

Het initiatief voor de aanleg van een free running locatie in de stad kwam vanuit een 
aantal jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Samen met deze jongeren is de plek aan 
de Vrydemalaan ontworpen en gerealiseerd. De opening en de eerste maanden zijn een 
succes: gebruikers zijn enthousiast en hebben een locatie waar ze hun sport kunnen 
beoefenen. Van de jongeren wordt verwacht dat zij zich verantwoordelijk voelen voor het 
terrein en het terrein netjes houden. Op verschillende plekken in de stad zijn 
watertappunten aangelegd. Met enige voorzichtigheid kunnen we uit de eerste cijfers van 
het Waterbedrijf concluderen dat de gezamenlijke inspanning van de professionals in de 
watercampagne van Groningen Fit zijn vruchten afwerpt. In het Stadspark is een Discgolf 
course gerealiseerd op initiatief van Discgolf Noord Nederland. Dit idee is door de 
gemeente omarmd. Discgolf is geschikt voor jong en oud. Ieder kan het spel op zijn eigen 
tempo spelen en de baan is vrij toegankelijk. Ook worden hier clinics aangeboden aan 
scholen. 

In 2017 zullen we de andere drie nog niet gerealiseerde projecten uit 2016 afronden en 
opleveren. De markeringen ten behoeve van de 4mijl route in Hoogkerk worden begin 
2017 aangebracht. De financiën voor de 4mijl route in Hoogkerk zijn veilig gesteld. We 
gaan bij de rekening voorstellen aan u doen om het in 2016 gereserveerde budget 
beschikbaar te houden voor Laanhuizen en Vinkhuizen. In Laanhuizen wordt een 
openbare sportplek met mogelijkheden tot fitness aangelegd in samenwerking met en 
cofinanciering van het Noorderpoortcollege. Om een mooie sport- en ontmoetingsplek te 
creëren in Vinkhuizen zijn we een nauwe samenwerking aangegaan met maatschappelijke 
partijen en zetten we in op co-creatie met de omgeving en op cofinanciering met 
ondernemers in Vinkhuizen. We hebben te maken met een grote diversiteit aan bewoners 
en zijn intensief met hen in gesprek. We verwachten dit project in de zomer van 2017 af 
te ronden. 

Tot slot zijn we bezig met de aanleg van een 4mijl route door Hoogkerk en Laanhuizen. 
De route is erop gericht om meer bewoners van Hoogkerk in beweging te krijgen, maar 
tegelijk ook bewoners uit de stad aan te trekken. De 4mijl route komt voort uit een 
experiment in het kader van het veranderlab Sporten in Hoogkerk. We hebben tijdelijk 
aangebrachte markeringen uitgezet en geanalyseerd welke route het meest gebruikt werd 
Daarbij hebben we de meningen van hardlopers gepeild. Dit jaar wordt de definitieve 
route aangelegd. Daarbij zoeken we verbinding met het onderwijs en HFC'15 van 
Sportpark Hoogkerk en kijken we of er een verbinding te leggen is tussen de aan te 
leggen fitnessplek in Laanhuizen en deze 4mijl route. 
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Hoe gaan we te werk? 
We kijken niet alleen projectmatig, maar ook programmatisch en stedelijk naar de besteding 
van de intensiveringsmiddelen Bewegende Stad. We zien de stad als een geheel en kijken 
waar welke behoefte ligt. We richten vier stedelijke punten zo optimaal en 
bewegingsvriendelijk mogelijk in. Het gaat om het Noorderplantsoen, Stadspark, Kardinge en 
komende Zuiderplantsoen. Voor een beeld van de spreiding van projecten verwijzen wij u 
naar de bijlage. Daarnaast werken we vraaggestuurd, zijn we in gesprek met gebiedsteams, 
sluiten we aan bij kleine vervangingen en grote herinrichtingsopgaven en stimuleren we 
initiatiefnemers. We zijn in gesprek met clubs en burgers die initiatief nemen en mooie ideeën 
voor de stad hebben. We merken dat De Bewegende Stad bekendheid krijgt. We worden 
regelmatig benaderd met mooie plannen en 'wilde ideeën'. 

Het budget van de Bewegende Stad zetten we in als onderdeel van een groter plan waarin wij 
een sportieve kleur aan een project kunnen geven. Uitgangspunt is dat de openbare ruimte 
burgers van alle leeftijden en doelgroepen uitdaagt om in beweging te komen. Belangrijk is 
dat het project een innovatief karakter heeft. Innovatief in het proces van burgerparticipatie, 
op een innovatieve manier sporten en bewegen, aantrekkelijk voor de wijk én de stad, het 
aanspreken van meerdere doelgroepen of een cofinanciering. Middelen worden ingezet op 
projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor de sportieve inrichting van de stad en 
daarmee een andere manier van denken en werken kunnen bevorderen. We hebben de 
volgende selectiecriteria gehanteerd voor het vaststellen van onze ambities voor 2017: 

Het project moet in 2017 te realiseren zijn; 
Er is sprake van co-creatie in geld, tijd of activering. Het budget wordt ingezet als 
onderdeel van een groter plan; 
Het project sluit aan bij minimaal één van de tien uitgangspunten van de beleidsnota 
De Bewegende Stad; 
Het innovatieve aspect komt duidelijk naar voren. Het project is een voorbeeld voor de 
stad; 
De Bewegende Stad wordt ingezet waar het, het meest effectief is: in de wijk, nabij de 
burger, met (eventueel) een functie voor de stad; 
De vier centrale stedelijke punten zijn optimaal ingericht om te bewegen. Het gaat om 
het Noorderplantsoen, Stadspark, Kardinge en komende Zuiderplantsoen. 

Projecten in 2017 
In 2017 willen we een deel van het budget fiexibel kunnen besteden aan mooie initiatieven die 
nu nog niet bekend zijn maar in de loop van 2017 naar voren komen. Voor 2017 zetten we in 
op 4 projecten. Daarnaast stellen we een lijst met reserveopties op. Wanneer een project niet 
haalbaar blijkt, kunnen we snel schakelen en flexibel zijn in de inzet van het budget. 

1. Mountainbikeroute West Groningen: op 6 juli 2016 is door de gemeenteraad een motie 
aangenomen die het college oproept de mogelijkheden te verkennen om een route te realiseren 
en om aansluiting te zoeken bij het nu in ontwikkeling zijnde routenetwerk in de gemeente 
Noordenveld. Er kunnen aan de route kunstmatige hindemissen aangelegd worden: een 
zogenaamde north shore, rock gardens of een pumptrack. Dit is ook aantrekkelijk voor 
kinderen. Ondernemers en scholen willen gebruik maken van de route en dragen dan ook hun 
steentje bij. Bedrijven worden gevraagd voor een mede-investering (in kennis, geld of uren) 
en ook scholen dragen bij. Zo wordt de groenopleiding gevraagd delen van de route aan te 
leggen en zullen mountainbikeverenigingen investeren in het onderhoud daarvan. 
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2. Bootcamptuin Stadspark: voetbalvereniging SC Stadspark heeft de gemeente benaderd 
met het idee hun ruimte openbaar te maken. Zij willen sportgelegenheden rond hun veld 
aanleggen waar sporters gebruik van kunnen maken. Dit als reactie op de vele hardlopers 
en bootcampers in het Stadspark. Bootcampclubs mogen hun materialen opslaan in de 
ruimtes van SC Stadspark en gebruik maken van hun douches. De Bootcampclub heeft 
ons rond dezelfde tijd benaderd met het idee voor een "bootcamptuin". Deze twee 
initiatieven proberen we samen te brengen op deze locatie. Financiële dekking komt deels 
uit de club en hun sponsor ING, deels uit de Bootcampclub en deels uit het budget van de 
Bewegende Stad. Een belangrijk aandachtspunt is afstemming met de 4mijl route 
Hoogkerk en de fitnessplek Laanhuizen. 

3. Beweegparcours Hoornse Meer: het initiatief voor het aanleggen van een 
beweegparcours bij het Hoornse Meer komt vanuit bewoners en ZZP'ers uit de buurt. In 
de wijken wonen veel senioren. De plannen zullen hierop afgestemd worden. 

4. Schoolplein 014: behalve groene schoolpleinen willen we ook beweegvriendelijke en 
sportieve schoolpleinen creëren. Het NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) 
en de Johan Cruyff Foundation hebben instrumenten ontwikkeld om schoolpleinen 
beweegvriendelijker te maken. Op het schoolplein worden, in samenwerking met de 
school en haar leerlingen, lijnen en kleurvakken op de grond en muur aangebracht. 
Bijvoorbeeld een atletiekbaan, een speelcirkel, of een goal op de muur. Leerlingen 
beslissen mee en worden actief betrokken in het proces zodat ze ook 
verantwoordelijkheid voelen voor hun vernieuwde schoolplein. Daarbij worden 
leerkrachten handvaten geboden om ook de minder sportieve kinderen in beweging te 
krijgen. 

Een doorkijk naar 2018 
We willen in 2018 terugkijken op vier productieve jaren waarin we een bijdrage hebben 
geleverd aan een vitale, sportieve, bewegingsvriendelijke en mooie stad. We kunnen 
zeggen dat we met een relatief klein budget, grote invloed hebben uitgeoefend. We sluiten 
aan bij grote herinrichtingsopgaven en kleine initiatieven: de ene keer brengen we budget 
in en de andere keer onze kennis en ervaring. 

Een grote uitdaging zien we in het aanspreken van de doelgroep die zich niet snel 
aangesproken voelt: de sportieve burger vindt onze openbare sportplekken wel, maar hoe 
zit dat met de minder sportieve burger? Hoe krijgen we hen in beweging? Hier willen we 
expliciet aandacht aan besteden de komende twee jaren. De Bewegende Stad is immers 
voor iedereen. 

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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