
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Als uitwerking van de Sport- en beweegvisie 2021+ is in het voorjaar van 2021 het 

Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 gepresenteerd. Twee keer per jaar 

informeren we u via een brief over de voortgang van het meerjarenprogramma. In deze 

najaarsupdate nemen we u mee in de voortgang op de verschillende actielijnen van het 

Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025. Deze najaarsupdate is relatief 

uitgebreider van opzet, omdat we ook nieuwe raadsleden een zo goed mogelijk beeld 

willen geven van het lopende sport- en beweegbeleid. 

 

Van ambities naar actielijnen 

In de Sport- en beweegvisie 2021+ zijn vijf ambities en vijf strategieën geformuleerd 

die in het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2021-2025 zijn vertaald naar elf 

actielijnen. Hoe deze actielijnen zich verhouden tot de verschillende ambities en 

strategieën wordt uiteengezet in onderstaand figuur.  
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De belangrijkste kernindicatoren die een beeld geven van de staat van sport en 

bewegen in Groningen, zoals wekelijkse sportdeelname (volwassen 60%, jeugd 76%), 

clublidmaatschap (sportvereniging 23%, fitness 26%), individuele of 

zelfgeorganiseerde sport (hardlopen 16%, sportief fietsen 3%) en het voldoen aan de  

Beweegrichtlijn (58%) laten zien dat nog lang niet iedereen meedoet. Met de 

verschillende actielijnen willen we samen bouwen aan het vergroten van sportief 

kapitaal voor elke Groninger, waardoor nog meer inwoners duurzaam in beweging 

komen en blijven. Onderstaand wordt per ambitie en de bijbehorende actielijnen uiteen 

gezet op welke wijze we werken aan een leven lang sport en bewegen voor iedere 

Groninger. 

 

Ambitie 1: Ieder kind sportief en vaardig 

 

Bslim 4  

Jong geleerd is oud gedaan, dat geldt zeker in de sport. Onze ambitie is dat ieder kind 

dat opgroeit in Groningen plezier ervaart in sport, bewegingsvaardigheid ontwikkelt 

en ontdekt welke sportbeleving bij hem of haar past. Een rode draad hierin is ons 

programma Bslim. Met Bslim4 borduren we voort op de sterke punten van eerdere 

edities van Bslim en tegelijkertijd kijken we of nog meer sportief kapitaal te 

ontwikkelen is bij kinderen. Binnen deze actielijn is er samenwerking tussen brede 

vakdocenten (in dienst van het primair onderwijs) en buurtsportcoaches (in dienst van 

het Huis voor de Sport Groningen) in wijkgerichte Bslim-teams. De primaire focus ligt 

op de wijken binnen de gemeente waar sportdeelname van basisschoolkinderen het 

minst vanzelfsprekend is. We hebben in september 2022 een visiedag georganiseerd 

voor alle betrokkenen (vakdocenten en buurtsportcoaches) en via de subsidieopdracht 

richting Onderwijs en Huis voor de Sport Groningen gevraagd hieraan uitvoering te 

geven. De resultaten binnen Bslim worden gemonitord middels de Bslim monitor die 

door de Hanzehogeschool wordt uitgevoerd. Dit jaar worden aan de Bslim monitor 

nieuwe vragen toegevoegd die nog specifieker gericht zijn op het ontwikkelen van 

sportief kapitaal. Deze vragen geven meer dan voorheen inzicht in de motieven om 

wel of niet te sporten en bewegen en de barrières die worden ervaren door kinderen en 

jongeren in het basis- en het voortgezet onderwijs. Aan het eind van het schooljaar 

2022-2023 zijn de resultaten van de monitor bekend. 

 

Naast het Bslim programma worden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO) een aantal interventies ingezet om kinderen sportief en vaardig te krijgen en te 

houden: 

- Topsport Skillsbox: we zijn op 13 scholen aan de slag gegaan met de topsport 

skillsbox (uitdagender buitenspeelmateriaal) en pleinspelen in het basisonderwijs, 

waarbij de topsportclubs FC Groningen, Donar, Lycurgus en Martini Sparks 

betrokken zijn om kinderen te inspireren.  

- Beweegvriendelijke schoolpleinen: we hebben 13 scholen ondersteund om hun 

schoolplein beweegvriendelijker in te richten.  

- Fit en vaardig: basisscholen kunnen dit schooljaar gebruik maken van deze 

bewegend leren interventie. De werving van scholen is onlangs gestart.  

- Nijntje Beweegdiploma & Startvaardig: met deze twee interventies zijn we bezig 

de bewegingsvaardigheid van peuters en kleuters een impuls te geven. 

 

 

https://www.bslim.nl/
https://sport050.nl/evenementen/kalender/2022/09/22/lancering-topsport-skillbox/
https://sport050.nl/evenementen/kalender/2022/09/22/lancering-topsport-skillbox/
https://sport050.nl/nieuws/laatste-nieuws/2022/08/25/maak-je-schoolplein-beweegvriendelijk/
https://fitenvaardigopschool.nl/
https://dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/hanzehogeschool-centre-of-expertise-healthy-ageing/lectoraten/lectoraten/sportwetenschap/start-v-aardig
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- Sportpaspoort: hiermee willen we kinderen in groep 8 een sportadvies op maat 

bieden. Dit sportpaspoort wordt ontwikkeld in samenwerking met de 

Hanzehogeschool.  

Gelijke kansen 

 

Volwassenfonds sport & cultuur 

In 2022 zijn we begonnen met de pilot voor het volwassenfonds sport & cultuur. De 

pilot is een groot succes, voorziet in een behoefte en wordt daarom in 2023 

gecontinueerd. Op peildatum 1 november 2022 zijn in totaal 916 aanvragen 

gehonoreerd. Hiervan zijn 790 voor sport en 126 voor cultuur. De meeste 

sportdeelnemers hebben een aanvraag ingediend voor fitness of voor zwemmen en de 

grootste groep is tussen de 31 t/m 60 jaar. De meeste aanvragers zijn vrouwen. Uit de 

evaluatie blijkt dat vooral intermediairs die werkzaam zijn in de noordelijke wijken 

veel aanvragen hebben gedaan. 

 

Beweegcoach inclusief sporten/bewegen 

Met incidentele middelen van het Gronings Sportakkoord hebben we de afgelopen 

jaren in de gemeente de beschikking over een beweegcoach inclusief 

sporten/bewegen. De beweegcoach heeft tot doel zoveel mogelijk inwoners (waarvoor 

sporten niet vanzelfsprekend is) structureel in beweging te brengen. De focus ligt eerst 

op mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Voor de continuïteit 

hebben we besloten per 2023 de inzet van de beweegcoach structureel in onze 

begroting op te nemen. Daarnaast is onlangs een motie aangenomen om te verkennen 

op welke wijze het aanbod voor chronisch zieken meer bekendheid kan krijgen.  

 

Sport- en cultuurhopper 

Een belangrijk instrument voor kinderen in de basisschoolleeftijd om kennis te maken 

met de verenigingssport is de sporthopper die al geruime tijd wordt aangeboden in de 

gemeente. De afgelopen jaren is deze sporthopper uitgebreid met cultuur en met een 

impuls vanuit het Sportakkoord toegankelijk geworden voor alle leeftijden. Tijdens de 

editie herfst/winter 2022 is er een record gebroken met 2805 inschrijvingen bij 81 

sport- en cultuuraanbieders.  

 

 
Ambitie 1: “Onze ambitie is dat ieder kind dat opgroeit in Groningen plezier ervaart in 

sport, bewegingsvaardigheid ontwikkelt en ontdekt welke sportbeleving bij hem of haar 

past” 

Actielijn 1: 

Bslim 4 

Beoogde resultaten: 

• Ontwikkelen van bewegings-

vaardigheid, zelfvertrouwen, 

sportief leervermogen, motivatie en 

sportidentiteit in het basis- en 

voorgezet onderwijs.  

• Aantal kinderen dat is begeleid naar 

lidmaatschap van een sportclub. 

Monitoring: 

Bslim monitor (jaarlijks) 

Onderzoek startvaardig / 

sportpaspoort (NPO) 

Sport- en cultuurhopper 

Jeugdfonds Sport & 

Cultuur; Volwassenenfonds 

Actielijn 2: 

Gelijke kansen 

Actielijn 3: 

Voor iedereen 

een sport 

 

  

https://sport050.nl/nieuws/laatste-nieuws/2022/02/09/volwassenenfonds-sport-cultuur/
https://sport050.nl/informatie/sportakkoord/beweegcoach-inclusief-sporten-bewegen/#:~:text=De%20beweegcoach%20is%20een%20professional,het%20stokje%20van%20haar%20overgenomen.
https://www.sportcultuurhopper.nl/
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Ambitie 2: Vitale sportclubs in de buurt 

 

Positief veilig sportklimaat 

We vinden het belangrijk dat iedere sporter zich welkom én veilig voelt. Daarom is de 

gemeente Groningen in het sportseizoen 2022-2023 een pilot gestart, in samenwerking 

met de Alliantie Gelijkspelen. Ook het Huis voor de Sport Groningen, COC 

Groningen/ Drenthe, Hanzehogeschool en het Alfa-college zijn bij deze alliantie 

aangesloten. Samen zetten we ons in voor meer inclusiviteit in de sport en voor een 

algehele acceptatie van LHBTI+’ers bij sportclubs. Dit alles met als doel de 

bewustwording rondom dit thema te versterken en zo te komen tot een positief en 

veilig sportklimaat voor iedere sporter. Dit doen we door het organiseren van 

activiteiten in het kader van de pilot samen met een aantal sportverenigingen op en 

rondom Sportpark Corpus den Hoorn, te weten voetbalvereniging GRC, 

hockeyvereniging GHBS, tennisvereniging Cream Crackers en Groningen Atletiek. Zo 

worden er bijvoorbeeld tijdens de Nationale Sportweek, Coming Out Day (all together 

challenge) en paarse vrijdag activiteiten georganiseerd. Daarnaast is het onderwerp 

inmiddels opgenomen in het lesprogramma van de sportopleidingen van het Alfa-

college en de Hanzehogeschool. 

 

Sportparkmanagement  

Na een haalbaarheidsonderzoek zijn we in 2021 gestart met sportparkmanagement op 

sportpark Corpus den Hoorn. De sportparkmanager neemt de sportaccommodatie en 

haar gebruikers als uitgangspunt. Deze professional neemt een zichtbare positie in op 

het sportpark, vanwaar hij of zij een duurzame relatie opbouwt met de sportclubs en ze 

kan helpen bij hun ontwikkeling van meer flexibel aanbod of het ontplooien van 

maatschappelijke activiteiten. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van lokale 

samenwerkingsverbanden, nieuw aanbod voor doelgroepen die nu nog weinig op het 

sportpark komen en slimme interventies om bij te dragen aan het versterken van de 

sportclubs en het ontwikkelen van sportief kapitaal bij de inwoners in de omliggende 

buurt. Door te streven naar een vollere programmering overdag krijgt het sportpark 

een steeds opener karakter. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de gebruikers en 

lokale stakeholders altijd actief participeren in het initiatief. De ontwikkeling en 

voortgang van sportparkmanagement wordt gevolgd door een klankbordgroep. De 

eerste ervaringen zijn positief. De sportclubs op het sportpark en de maatschappelijke 

instellingen in de wijk weten elkaar steeds beter te vinden. Vanuit 

sportparkmanagement zijn in samenwerking met andere partijen, verschillende 

activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld de Old Stars sportweken, de kick-off van de 

pilot alliantie gelijkspelen en het beweegfestival voor ruim 300 kinderen in de 

herfstvakantie. Daarnaast hebben de sportparkmanagers in hun rol als 

verenigingsadviseur bijgedragen aan het versterken van de sportclubs. We zijn onlangs 

gestart met een verkenning om op een tweede sportpark met sportparkmanagement te 

kunnen starten.   

 

Sportclubmonitor 

Een grote diversiteit aan sportaanbieders, zowel sportverenigingen als anders 

georganiseerde sportclubs, maken het mogelijk dat er voor iedere Groninger een 

passende activiteit te doen is. De coronapandemie, de inflatie en de toegenomen 

energielasten doen een groot beroep op de veerkracht en creativiteit van de sportclubs. 

Om meer zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoefte van de sportclubs is er in  

 

https://sport050.nl/informatie/voor-sportaanbieders/lhbti-acceptatie-in-de-sport/
https://sport050.nl/evenementen/kalender/2022/09/16/start-inclusie-de-sport-op-corpus-den-hoorn/
https://sport050.nl/nieuws/inspiratie/sportparkmanager-corpus-laat-clubs-de-krachten-bundelen/
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samenwerking met de Hanzehogeschool en de Sportkoepel een sportclub monitor 

uitgevoerd. De monitor is uitgezet onder zowel verenigingen, commerciële aanbieders 

als anders georganiseerde sport en is door ongeveer 80 sportclubs ingevuld. De 

dataverzameling is onlangs afgerond en de uitkomsten worden op dit moment 

geanalyseerd. Voor het einde van het jaar worden de uitkomsten besproken met een 

afvaardiging van de Sportkoepel, Sport050, Huis voor de Sport Groningen en de 

sportbonden om de uitkomsten te kunnen duiden en de gewenste ondersteuning te 

bespreken. In de voorjaarsrapportage zullen we meer inzicht geven in de uitkomsten 

van de sportclubmonitor en de mogelijke interventies die we naar aanleiding van de 

uitkomsten zullen inzetten.  

 
Ambitie 2: “Onze ambitie is een grote diversiteit aan vitale sportclubs met een breed sport- 

en beweegaanbod, zodat iedere Groninger een plek in de buurt vindt om met veel plezier te 

sporten en bewegen” 

Actielijn 4: 

Veilig, positief, 

inclusief 

Beoogde resultaten: 

• Veilig en positief sportklimaat. 

• Inclusiviteit en toegankelijkheid van 

het sportaanbod, sportfaciliteiten en 

de sportcultuur. 

• Vitaliteit van sportclubs 

(organisatiekracht en 

maatschappelijke oriëntatie). 

Monitoring: 

Sportclub monitor  

(om het jaar) 

Veilig sportklimaat monitor 

(om het jaar) 

Haalbaarheidsonderzoek 

sportparkmanagement 

(incidenteel, afgerond) 

Actielijn 5: 

Sportpark-

management 

 

Ambitie 3: Uitnodigende sportieve ruimte 

 

Sportieve ruimte beter benutten 

In het sportlandschap heeft de gemeente een essentiële rol in het faciliteren van 

sportaccommodaties. Het optimaal benutten en zorgdragen voor voldoende capaciteit, 

vormen hierin de speerpunten. Het project Beter Benutten Binnensport die in 2019-

2020 is gestart, heeft gezorgd voor een betere bezetting van de 

binnensportaccommodaties waarmee we beter kunnen voldoen aan de vraag. Ook voor 

de buitensport willen we vanaf 2023 werken aan een betere spreiding en benutting van 

de capaciteit op de diverse sportparken in het project Beter Benutten Buitensport. 

Voor met name de voetbalsport ligt er op dit moment een grote uitdaging die niet 

alleen te maken heeft met de beschikbare ruimte, maar tevens een 

planningscomponent heeft. Daarom zijn we parallel aan het project Beter Benutten 

Buitensport ook landelijk in gesprek met de KNVB, VSG en de grotere gemeenten om 

tot een betere spreiding te komen. Hiervoor wordt een bestuurlijk convenant 

opgesteld. Samen met clubs verkennen we in het project Beter Benutten Buitensport 

hoe we in de huidige situatie tot alternatieve oplossingsrichtingen op de verschillende 

sportparken kunnen komen. Daarnaast zijn we volop bezig om te anticiperen op 

toekomstige ontwikkelingen binnen de lijn sportieve capaciteit. 

 

Sportieve capaciteit  

Naast dat in de huidige situatie de capaciteit van de buitensportaccommodaties onder 

druk staat en we tegen de grenzen van middelen en ruimte aanlopen, blijkt uit 

capaciteitsonderzoek wat we elke vier jaar uitvoeren dat door groei van de gemeente 

deze capaciteit in de toekomst nog verder onder druk zal komen te staan. Capaciteit in 

sportaccommodaties heeft dan ook voortdurend onze aandacht. Bij nieuwe 

ontwikkelgebieden, zoals Meerstad maar ook gemeentebreed. Omdat we zien dat er  

 

https://sport050.nl/nieuws/laatste-nieuws/2022/06/08/gemeente-groningen-start-een-sportaanbieders-monitor-doe-mee/
https://sport050.nl/nieuws/laatste-nieuws/2020/03/25/uitkomsten-beter-en-benutten-en-capaciteitsonderzoek-sportaccommodaties/
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gemeentebreed meerdere capaciteitsvraagstukken spelen, hebben we besloten het 

Capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties eerder te actualiseren. Gebruikelijk is dat 

vierjaarlijks te doen. Het meest recente onderzoek is in maart 2020 opgeleverd. We 

willen de actualisatie direct in 2023 starten en waar mogelijk verbindingen leggen met 

het project Beter Benutten Buitensport. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit 

capaciteitsonderzoek hebben we in de begroting reeds rekening gehouden met extra 

investeringen in buitensportlocaties. Er is voor de komende jaren structureel meer geld 

beschikbaar voor het realiseren van meer sportieve capaciteit.  

 

Eind vorig jaar hebben we met u het Integraal toekomstperspectief accommodaties 

bewegingsonderwijs en binnensport besproken (IABB). Daarbij hebben we 

aangegeven dat we in de nieuwe collegeperiode met de uitwerking bij u terugkomen.  

Er wordt momenteel gewerkt aan de een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs  

(IHP). De uitvoering van het IABB volgt grotendeels de lijn van het IHP. Daarnaast 

kijken we ook naar koppelkansen in verband met gebiedsontwikkeling en 

wijkvernieuwing. Ook komen we met een voorstel voor aanpak van verbeteren 

akoestiek in gymzalen en innovaties. In maart 2023 informeren wij u hier nader over.  

 

We zijn blij dat we de gymzaal Korreweg na de brand in 2019 hebben kunnen 

herbouwen. Vanaf eind oktober 2022 is de gymzaal in gebruik genomen. Daarnaast is 

de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van school en sportzaal De Groenewei. De 

aanbesteding voor ontwerp en bouw van De Meet in Haren is afgerond.  

 

Vitaliteitscampus Kardinge 

Eind september 2021 is het bidbook Vitaliteitscampus Kardinge vastgesteld. 

Momenteel werken wij op basis hiervan en in samenwerking met onze partners 

waaronder het Alfa-college en de Topsport Talent School aan de ontwikkeling van een 

gezamenlijke gebiedsvisie voor Kardinge. Ondernemers, omwonenden, sporters en 

recreanten betrekken we ook in dit proces, zodat we hun inbreng zorgvuldig mee 

kunnen wegen in de uitwerking van de gebiedsvisie. Ook de Adviescommissie voor de 

Sport en de Sportkoepel zijn in dit project betrokken. Op deze manier willen we alle 

opgaves en wensen in het gebied scherp krijgen waaronder het vraagstuk over de 

vervanging van het sportcentrum. We verwachten in het voorjaar van 2023 te starten 

met de uitwerking van een stedenbouwkundig plan voor Kardinge en streven ernaar 

om de volledige gebiedsvisie en het stedenbouwkundig plan eind 2023 voor te leggen 

aan uw raad. 

 

Capaciteitsonderzoek Corpus den Hoorn 

Zoals bij u bekend zijn we, in verband met de druk op de capaciteit op sportpark 

Corpus den Hoorn, in augustus 2022 gestart met een toekomstverkenning. Drijver en 

Partners voert in opdracht van de gemeente dit onderzoek uit. 15 november hebben we 

u de tussenrapportage gestuurd waarin de opgave volledig in beeld is. Uit de 

tussenrapportage blijkt dat de wensen van alle gebruikers in de toekomst niet 

inpasbaar zijn op sportpark Corpus den Hoorn. We zijn nu bezig de verschillende 

toekomstige scenario’s uit te werken waarin we tot oplossingen kunnen komen voor 

alle gebruikers. Vervolgens gaan we in afstemming met de sportaanbieders deze  

scenario’s bespreken en verder ontwikkelen. Ook de Sportkoepel en de 

Adviescommissie voor de Sport denken hierin met ons mee. 

  

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Integraal-toekomstperspectief-accommodaties-bewegingsonderwijs-en-binnensport.pdf
https://sport050.nl/nieuws/laatste-nieuws/2021/02/11/groenewei-meerstad-krijgt-school-sportzaal-en-kinderopvang/
https://gemeente.groningen.nl/gebiedsvisie-kardinge
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Gelijke afspraken voor sportverenigingen en sportfaciliteiten optimaal benut 

Voor het gelijktrekken van alle afspraken voor de sportverenigingen op de sportparken 

ronden we in het voorjaar het project Gelijk Speelveld Haren en Ten Boer af. Dit 

project betreft het vastleggen van de juridische eigendommen van club- en 

kleedaccommodaties en de daarbij behorende vergoedingen. Daarnaast zijn we volop 

bezig met het Project Doorbelasten nutsvoorzieningen waarin we eveneens gelijkheid 

willen creëren voor alle buitensportverenigingen. Met de nieuwe Sport- en 

beweegvisie 2021+ willen we ook de kaders van het co-investeringsfonds hierop 

aanpassen. Op deze manier kunnen we de sport breed ondersteunen. 

    
Ambitie 3: “Onze ambitie is het behouden en ontwikkelen van uitnodigende 

sportaccommodaties en -faciliteiten die voldoen aan de behoeften van de sporter, financieel 

verantwoord zijn en optimaal benut worden” 

Actielijn 6: 

Sportieve ruimte 

beter benutten 

Beoogde resultaten: 

• Een gelijk speelveld voor sportclubs 

t.a.v. faciliteiten, capaciteit, 

roostering en tarieven. 

• Bezettingsgraden verhogen. 

• Capaciteit en kwaliteit van de 

sportaccommodaties en -faciliteiten 

sluiten aan op de vraag. 

 

Monitoring: 

Klanttevredenheid  

(doorlopend) 

Indicatoren basismonitor 

Capaciteitsonderzoek  

(elke 4 jaar) 

Bezettingsgraden en online 

data platform Sport050 

(jaarlijks) 

Integraal toekomst-

perspectief accommodaties 

bewegingsonderwijs en 

binnensport (IABB) 

Actielijn 7: 

Sportieve 

capaciteit 

 

Ambitie 4: Sporten en spelen in de buurt 

Er wordt in Groningen al geruime tijd stevig ingezet op sporten, bewegen, spelen en 

ontmoeten in de openbare ruimte. Tijdens de coronapandemie hebben we hier de 

vruchten van mogen plukken en hebben nog meer inwoners de waarde hiervan 

ervaren. Sport en bewegen in de openbare ruimte, zowel individueel als 

zelfgeorganiseerd samen, blijft ook na de coronapandemie onverminderd populair (zie 

tabel).   

 
Bron: NOC*NSF1 

 

Vanuit het programma de Bewegende Stad richten we ons op projecten en activiteiten 

rondom sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. In de placemat 

 
1 NOC*NSF Sportdeelname Index – mei 2022 

https://sport050.nl/informatie/voor-sportaanbieders/gelijk-speelveld/
https://sport050.nl/informatie/voor-sportaanbieders/doorbelasten-nutsvoorzieningen/
https://sport050.nl/nieuws/inspiratie/bewegen-de-openbare-ruimte/
https://nocnsf.nl/media/5767/noc-nsf-sportdeelname-algemene-rapportage-mei-2022.pdf
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in de bijlage vindt u een overzicht van alle projecten en activiteiten waar we in 2022 

mee bezig zijn geweest. Enkele voorbeelden die worden uitgelicht in de placemat: 

 

- Open gyms in de gebieden. Vanuit dit project worden allerlei gratis 

beweegactiviteiten aangeboden in de openbare ruimte. Inwoners kunnen hier 

gratis aan deelnemen. 

- het Samenspeelakkoord is ondertekend waarmee we de belofte hebben gedaan 

om drie Samenspeelplekken te realiseren in de periode 2022-2024.  

- In Helpermaar is het afgelopen jaar een sport-, beweeg- en speelplek 

gerealiseerd die in september op feestelijke wijze is geopend.  

- In 2022 was de Sportcontrainer beschikbaar voor asielzoekers en 

vluchtelingen uit Oekraïne.  

 

Onder het programma de Bewegende Stad vallen ook de Urban Sports. Urban Sports 

is een verzamelnaam voor sporten die op straat worden beoefend en waar bepaalde 

sportmotieven (zoals ontspanning/uitdaging), lifestyle en identiteit bij elkaar komen. 

Urban Sports zijn erg populair en hebben ook in Groningen een grote achterban. We 

zetten daarom al een aantal jaren in op het realiseren van voorzieningen en het 

organiseren van activiteiten ten aanzien van Urban Sports. In het Stadspark wordt 

bijvoorbeeld een stedelijk skatepark gerealiseerd. Ook in Haren en aan de Helperzoom 

komen nieuwe skateparken. Samen met Stadsbeheer kijken we vanuit de 

vervangingsopgaven welke andere skateparken we de komende jaren kunnen 

vernieuwen. De skate community is hier intensief bij betrokken. Daarnaast zijn we 

bezig met de ontwikkeling van een freerunning parcours in het stationsgebied en een 

pumptrack bij Sportpark West End. Ook hebben we de afgelopen periode 

verschillende activiteiten georganiseerd rondom Urban Sports (o.a. Nationale 

Sportweek, Let’s Gro) en hebben we met de Urban Community afgesproken om 

gezamenlijk een Urban Sports agenda op te gaan stellen. Met een Urban Sports agenda 

willen we onze visie op Urban Sports uitwerken, concrete doelstellingen voor de 

komende jaren opstellen en de samenwerking met de Urban Community verbeteren. 

Het streven is om de Urban Sports agenda in Q2 (juni) 2023 op te leveren. 

 

Vanaf 2023 is er structureel 150.000 euro per jaar beschikbaar voor de Bewegende 

Stad. Bovendien hebben we extra capaciteit voor 2 projectleiders. Met de extra 

middelen en capaciteit kunnen we beter inspelen op de aanvragen uit de gebieden en 

vanuit de sport communities. 

 

 
Ambitie 4: “Onze ambitie is om onze wijken, buurten en dorpen zo in te richten dat iedere 

inwoner lage drempels ervaart om te sporten, spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten in de 

openbare ruimte” 

Actielijn 8: 

Spelen 

Beoogde resultaten: 

• Nieuwe sport- en speelplekken zijn veilig 

en toegankelijk. 

• Inclusiviteit en toegankelijkheid van sport- 

en speelplekken verhogen en zichtbaar 

maken. 

• Meer inzicht in behoeften, benodigde 

capaciteit en gebruik van urban sports 

voorzieningen. 

• Vertegenwoordigers uit de urban sports- 

gemeenschap structureel mee laten denken 

bij ontwikkeling van beleid. 

Monitoring: 

Projectevaluaties 

Indicator 

basismonitor 

City Legends app 

 

Actielijn 9: 

Bewegende stad 

https://sport050.nl/nieuws/laatste-nieuws/2022/03/09/gemeente-sluit-aan-bij-samenspeelnetwerk/
https://sport050.nl/sportlocaties/sportcontrainer-groningen/
https://sport050.nl/nieuws/inspiratie/de-stad-als-playground-voor-urban-sports/
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Ambitie 5: (Top)talent als inspiratiebron 

In Groningen is er sprake van een uniek topsport- en talentnetwerk waarin 

topsportclubs, kennisinstellingen (o.a. via Sport Science & Innovation Groningen), 

Regionale Trainingscentra (RTC’s), Topsport NOORD en de Topsport Talentschool 

samenwerken om een optimaal talentklimaat te realiseren. In noordelijk verband 

werken we samen aan TalentHub Noord om de kennisdeling en innovatie in de 

talentprogramma’s én richting de breedtesport nog verder te ontwikkelen. Het 

afgelopen half jaar is het kennisplatform Talenthubnoord.nl gerealiseerd. Een platform 

waarop inspirerende kennis uit de topsport en talentontwikkeling ontsloten wordt 

richting geïnteresseerde coaches uit de breedtesport. Daarnaast zijn er verschillende 

kennisbijeenkomsten georganiseerd voor (talent)coaches. Talenthub start binnenkort 

ook met het tweede seizoen van De Aanpakkers; een inspirerende serie mini-

documentaires over zes Groningse sporttalenten2. 

 

Topsport NOORD is het afgelopen jaar gestart met het ondersteunen van het RTC 

Skateboarden. Door de opkomst van andere Urban sporten zal deze focus gaan 

verschuiven naar meerdere sporten en spreken we binnenkort over een RTC ‘Urban 

Sports’ met daarin aandacht voor adequate begeleiding, coaching en 

trainingsomstandigheden voor verschillende talentvolle urban sporters.  

 

Op het gebied van kennisdeling is het ook goed te melden dat het Sport Science & 

Innovation Groningen is gelukt om het World Congress on Science and Football naar 

Groningen te halen. Dit congres heeft nog nooit in Nederland plaatsgevonden en zal 

van 24-26 mei in Groningen zijn. Vanuit de hele wereld komen rond de 400 

onderzoekers, experts en beleidsmakers naar Groningen om gedurende 3 dagen met 

elkaar te discussiëren over voetbalprestaties en de rol van voetbal in de samenleving. 

 

 
Ambitie 5: “Onze ambitie is om in Groningen een talentklimaat te ontwikkelen waar iedere 

sporter op zijn of haar eigen niveau begeleid, gestimuleerd en geïnspireerd wordt om het 

beste uit zichzelf te halen” 

Actielijn 10: 

Talentklimaat 

Beoogde resultaten: 

• Waardering kwaliteit, veiligheid en 

persoonlijke ontwikkeling onder uit- 

en doorstromende talenten.  

• Inzet topsporters, talenten en 

coaches op het gebied van 

kennisdeling en inspiratie richting 

breedtesport. 

Monitoring: 

RTC-monitor 

(om het jaar) 

Projectevaluaties 

(zoals topsportskillsbox / 

pleinspelen uit NPO) 

 

 

Platform Sport050 

Vanuit het vorige Meerjarenprogramma Sport en Bewegen heeft Sport050 zich als 

merk enorm ontwikkeld en sport en bewegen veel beter zichtbaar gemaakt. Op de 

website zijn vrijwel alle sportfaciliteiten en -aanbieders binnen de gemeente eenvoudig 

te vinden. Ook wordt er actief gecommuniceerd over alle belangrijke ontwikkelingen 

op het gebied van sport en bewegen in Groningen. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van de website Sport050.nl. De 

website krijgt een nieuwe eigentijdse uitstraling, wordt overzichtelijker en krijgt 

 
2 Deze talenten sporten bij Donar, Samen Lycurgus, FC Groningen, RTC Atletiek, RTC Roeien en 

aangepast wielrennen. 

https://www.talenthubnoord.nl/
https://sport050.nl/nieuws/inspiratie/de-aanpakkers/
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nieuwe functionaliteiten. Het is het resultaat van het grondig onderzoeken van de 

bezoekerservaring van de huidige website en het peilen van de behoefte van (nog niet) 

sporters, inwoners, sportaanbieders, evenementenorganisatoren en andere stakeholders 

in de wereld van sport, bewegen en spelen in de gemeente. Met het digitale platform 

gaan we inwoners nog beter helpen richting de sport of beweegactiviteit die het beste 

bij hem of haar past en bieden we uitgebreide informatie en ondersteuning voor 

verenigingsbestuurders en sportorganisaties. Uiteraard is er ook veel ruimte en 

aandacht voor de inspirerende waarde van sport en bewegen. De verwachting is dat de 

website begin 2023 online is. 

 

Ook de activiteiten vanuit het Sportnetwerk050 dragen bij aan het meer zichtbaar 

maken van de rol van sport en bewegen binnen de gemeente. Een netwerk op het 

gebied van sport, sportief bewegen en spelen met als doel om de relaties en de 

samenwerking te versterken, elkaar te informeren en inspireren, maar ook om samen te 

kijken hoe er nog meer uit het lokale sportbeleid gehaald kan worden. De intentie is 

om twee keer per jaar met dit netwerk bij elkaar te komen. In april is het netwerk bij 

elkaar gekomen op het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool. In 

september is het netwerk bij elkaar gekomen tijdens een bijeenkomst ‘Samen Groeien’ 

welke plaatsvond op het Alfa-college Sport & Bewegen. 

 
Actielijn 11: 

Platform 

Sport050 

Beoogde resultaten: 

• Ontwikkeling van het merk en het 

platform Sport050 om zo nog meer 

Groningers te kunnen bereiken, 

inspireren en activeren om te 

sporten en bewegen. 

• Campagnes en evenementen 

inzetten op gezette tijden in het jaar 

om de conversie naar sportdeelname 

te vergroten. 

Monitoring: 

Monitoring bezoekers en 

gedrag op website 

sport050.nl  

Evaluaties (online) 

campagnes 

 

Overige ontwikkelingen 

 

Het Gronings Sportakkoord 

Het Gronings Sportakkoord is in de 2e helft van 2019 tot stand gekomen dankzij een 

unieke samenwerking: meer dan 100 personen van onder andere sport- en 

beweegorganisaties, lokale sportverenigingen, kennisinstellingen, zorgorganisaties en 

belangengroepen hebben input geleverd. In het akkoord focussen we ons op het 

‘inclusief sporten en bewegen’, ‘duurzame sportinfrastructuur’ en ‘van jongs af aan 

vaardig in bewegen’. De uitvoering vindt op wijkniveau plaats in ‘sportwijken’ 

(Beijum, Oude Wijken en Zuid). In de wijken werken sportprofessionals en 

vrijwilligers op een integrale manier samen met gebiedsteams, WIJ, onderwijs en 

andere sportaanbieders. De activiteiten in de sportwijken richten zich enerzijds op het 

creëren van aanvullend, laagdrempelig sportaanbod voor niet/weinig bewegers. 

Anderzijds wordt de ontmoeting in de sportieve openbare ruimte gestimuleerd. 

Daarnaast worden ook sport- en beweegactiviteiten voor kinderen uit minima-

gezinnen gefinancierd welke tijdens de schoolvakanties plaatsvinden. 

 

VWS heeft besloten dat vanaf 2023 de middelen voor het Gronings Sportakkoord, 

maar ook voor de ‘brede regeling combinatiefuncties’ worden aangevraagd via een 

integrale regeling (SPUK). In deze aanvraag wordt ook verzocht om gezamenlijk op te 

trekken met 14 andere subsidieaanvragen vanuit de gemeente aan het Rijk op de 

https://sport050.nl/nieuws/laatste-nieuws/2022/05/17/sport-relatie-tot-maatschappelijke-opgaven-centraal-sportnetwerk050/
https://sport050.nl/evenementen/kalender/2022/09/23/symposium-samen-groeien/
https://sport050.nl/informatie/sportakkoord/
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thema’s ‘gezondheid’ en ‘sociale basis. Deze gezamenlijke subsidieaanvraag biedt 

kansen tot meer integraliteit in de gemeentelijke planvorming en uitvoering op sport, 

gezondheid en sociale basis en daarmee ook tot meer verbinding tussen bijvoorbeeld 

het Sportakkoord en het Preventieakkoord. 

 

Energievraagstuk 

De toenemende energielasten leiden ook bij sportverenigingen tot zorg. Gezamenlijk 

met de Sportkoepel hebben we geïnventariseerd hoe groot de opgave is en op welke 

termijn ze mogelijk tegen problemen aanlopen. Het beeld is wisselend. In het kader 

van het ondersteuningspakket energie is er een fonds ingesteld waar ook 

sportverenigingen aanspraak op kunnen maken. De regeling wordt op dit moment 

verder uitgewerkt. Daarnaast is de landelijke regeling Tegemoetkoming Energiekosten 

(TEK) uitgewerkt. Maatschappelijke instellingen waaronder sportverenigingen kunnen 

hiervan gebruik maken. 

 

Kortom, het sportlandschap is volop in beweging. Na 2 jaren waarin Covid-lockdowns 

zorgden voor uitdagingen om te kunnen sporten en bewegen, hebben in 2022 onze 

inwoners weer overal kunnen sporten en bewegen. Ook het komende jaar zal echter 

weer voldoende uitdaging kennen. De druk op de sportieve capaciteit neemt toe, zowel 

in de openbare ruimte als op sportparken. In een groeiende gemeente blijven we ons 

inzetten voor omstandigheden waarin iedereen sportief kapitaal kan ontwikkelen.   

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 


