
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 6 oktober 2021

Betreft 
O Agendaverzoek

O College

Titel:
Werkbezoek Gronings Sportakkoord

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Margreeth Visser (beleidsadviseur), margreeth.visser@groningen.nl, 050 367 7773

Hessel Luxen (bestuursadviseur), hessel.luxen@groningen.nl, 050 367 4261 

Korte samenvatting:
Eind 2019 hebben heeft de gemeente samen met maatschappelijke partners het Gronings 

Sportakkoord ‘Een leven lang bewegen’ gesloten. Vanuit dit  akkoord wordt gewerkt aan activiteiten, 

allemaal gericht op meedoen en plezier in sporten en bewegen voor iedereen. Daarbij is veel 

aandacht voor nog niet actieve inwoners. 

Het lokaal Sportakkoord bestaat uit vier pijlers: sportwijk Beijum, sportwijk Oude Wijken, sportwijk 

Zuid en de beweegcoach. Tijdens dit werkbezoek wil het college de raad graag laten kennismaken 

met Edith Frijlink, coördinator Gronings Sportakkoord en de projectleiders van de sportwijken Oude 

Wijken en Beijum. Voor deze twee wijken is gekozen vanuit praktische overwegingen, omdat het 

gemakkelijker is om van de ene locatie naar de andere te reizen. De beweegcoach zal ook onderdeel 

zijn van dit werkbezoek. 

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O nvt 

mailto:margreeth.visser@groningen.nl
mailto:hessel.luxen@groningen.nl


Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Een beeldvormende sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 

genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 

stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, 

stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 

mening van burgers of andere betrokkenen. 

Programma (zie ook bijlage/uitnodiging): 

9.15 u inloop bij Sportcentrum Noord, adres: van der Hoopstraat 6.  

9. 30 - 10.30 u: sportwijk Oude Wijken 

 Kennismaken en presentatie verschillende onderdelen Sportwijk Oude Wijken, zoals de 

gezonde huiskamer in combinatie met WIJ Fit en G-boksen met deelnemers en begeleiders. 

 Kennismaken met Light Saber:  vanuit de schermvereniging wordt een nieuwe sport 

ontwikkeld die gamers motiveert om te gaan sporten.  

10.30 – 11.00 u: reizen naar sportwijk Beijum 

11.00 – 12.00 u: sportwijk Beijum, locatie buitenfitness bij wijkcentrum ‘t Trefpunt, Beijumerweg 17. 

 Bezoek aan de buitenfitness waar Open Gym lessen worden gegeven 

 Bezoek aan het Dirtpark in het groene hart van Beijum. Deze locatie wordt gebruikt voor 

urban sports.   

Naast het laten zien van de activiteiten, zijn ook wijkbewoners aanwezig die graag vertellen over wat 

deze activiteiten voor hen betekenen. 

Nadere informatie

https://sport050.nl/informatie/sportakkoord/ 
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