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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

Regelmatig sporten en bewegen is goed voor de gezondheid. Het draagt niet alleen bij 
aan de preventie van overgewicht, maar ook aan preventie van depressie, hart- en 
vaatziekten en dementie. Daarnaast levert bewegen een bijdrage aan de participatie en 
integratie van mensen. 
 
In ‘Bewegen in Ridderkerk - Beweegvisie 2009 Gemeente Ridderkerk’ staat de 
volgende visie: iedere inwoner van Ridderkerk heeft de mogelijkheid in elke fase van 
zijn of haar leven, naar eigen voorkeur, op grond van zelf gekozen motieven en/of 
gestimuleerd door anderen, op een veilige en laagdrempelige manier, aan 
bewegingsactiviteiten van goede kwaliteit deel te nemen. 
 
Het doel van Ridderkerk Sport- & Beweeggemeente is het scheppen van een sport- en 
beweegklimaat in Ridderkerk met een schone, hele en veilige sportinfrastructuur die 
ruimte biedt aan een aanbod van beweegactiviteiten dat aansluit op de vraag. 
Daarnaast staat Ridderkerk landelijk bekend als een gemeente met een goed sport- en 
beweegklimaat om Ridderkerk aantrekkelijk te maken en te houden voor de jeugd en 
jongeren. 
 
  

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

De volgende activiteiten leiden tot bovenstaande doelen: 
1. matchen van vraag en aanbod (beweegvisie); 
2. sportinfrastructuur afstemmen op de activiteiten; 
3. opbouwen netwerken in de sport; 
4. in gesprek met sportverenigingen, onder andere over beleid, aantal leden, 

aantal vrijwilligers, vergrijzing, wat speelt er, knelpunten, toekomstplannen, 
kansen en bedreigingen, accommodatie et cetera; 

5. aandacht besteden aan succesvolle Ridderkerkse sporters en vrijwilligers in de 
sport; 

6. bekendheid geven aan sport en bewegen in Ridderkerk. 
 
 

waarom is het 
nodig?  
(probleem) 

In ‘Bewegen in Ridderkerk - Beweegvisie 2009 Gemeente Ridderkerk’ staat dat op het 
gebied van de jeugd (0 tot en met 21 jaar) een aantal knelpunten spelen. Zo is uit 
onderzoek gebleken dat kinderen uit ‘arme’ gezinnen vaak niet lid kunnen worden van 
een sportvereniging vanwege geldgebrek. Daarnaast zijn er op gezondheidsvlak een 
aantal punten waar jongeren mee te maken hebben. Hierbij kan gedacht worden aan 
overgewicht. 
 
De Ridderkerkse volwassenen bewegen over het algemeen minder dan de 
Ridderkerkse kinderen. Slechts 38,6 % van de Ridderkerkse inwoners van 16 jaar en 
ouder geven aan dat zij meestal voldoende bewegen. Daar tegenover geeft 24,8% aan 
dat zij onvoldoende bewegen ten opzichte van de beweegnorm (onder andere door 
tijdgebrek).  
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In Ridderkerk komen steeds meer ouderen (vergrijzing). Voor zowel hun geestelijke als 
lichamelijke gezondheid is het van groot belang dat zij voldoende blijven bewegen. 
Eenzaamheid en het verkeren in een sociaal isolement is een maatschappelijk 
probleem wat landelijk veel voorkomt onder ouderen. 
 
Een andere ontwikkeling is dat bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met een 
motorische of psychische beperking, chronisch zieken, kinderen met een 
leerachterstand en mensen met een inkomen onder het minimumniveau, achterblijven 
op de beweegnorm.  
 
Op basis van de Beweegvisie is uitgewerkt welke factoren van invloed zijn op de 
deelname aan sport- en beweegfactoren. Per leeftijdscategorie is uitgewerkt in welke 
mate deze factoren van invloed zijn op het beweeggedrag van mensen. Het blijkt dat 
een grote groep Ridderkerkers in de leeftijd 23 – 50 jaar met name te weinig beweegt 
door gebrek aan tijd vanwege werk en gezinsleven. Een andere groep die te weinig 
beweegt zijn senioren. 
 
Het programma Ridderkerk Sport en Beweeggemeente bouwt voort op de uitkomsten 
van de beweegvisie 2009. Met dit programma worden zowel professionele (Sport en 
Welzijn, GGD) als niet-professionele organisaties (sportverenigingen) betrokken bij de 
uitvoering van de beweegvisie. 
Ter voorbereiding op het programma Ridderkerk Sport en Beweeggemeente heeft de 
gemeente diverse sportverenigingen bezocht. Doel hiervan was om een beeld te 
vormen van wat leeft in het veld. 
 
In het kader van de LEA is een actie geformuleerd om de sportverenigingen meer te 
betrekken bij de ontwikkeling van de jeugd en de ontwikkeling van de brede school. 
Deze actie past goed bij het doel van het programma Ridderkerk Sport- en 
Beweeggemeente. Voorgesteld wordt de uitvoering van deze LEA-actie in dit 
programma onder te brengen. 
  
Naast de sportverenigingen bieden ook sportscholen en fysiotherapeuten 
beweegactiviteiten aan. Sportscholen doen dit op commerciële basis. Fysiotherapeuten 
doen dat vaak op medische indicatie en (gedeeltelijk) gefinancierd door de 
zorgverzekeraars. Ook met deze aanbieders wil de gemeente in gesprek over hun 
aandeel in het programma Ridderkerk Sport- en Beweeggemeente. 
 

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

Het uitvoeren van de Beweegvisie is belangrijk omdat bewegen: 
- zorgt voor verbinding; 
- goed is voor de gezondheid; 
- zorgt voor sociale cohesie; 
- een lerend effect heeft ten aanzien van gedrag; 
- een zinvolle en/of ontspannende vrijetijdsbesteding is; 

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 

Bij dit project horen niet de subsidieafspraken met de Stichting Sport en Welzijn. 
 

 

Planning - In gesprek met sportverenigingen                       - doorlopend 
- Vaststellen startnotitie door gemeenteraad         - september 2011 
- Evalueren nota “Sport, spel en bewegen”   

(vigerende nota ten aanzien van sport)               - november 2011 
- Ontwikkelen aanpak speerpunten                       -  december 2011 
- Aandacht geven aan bijzondere sportprestaties  - december 2011 
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Wie doet er mee?  
(participatie) 

Bij de uitvoering van dit project zijn in ieder geval de gemeente, Stichting Sport en 
Welzijn, sportverenigingen, commerciële aanbieders van sport- en beweegactiviteiten 
betrokken. 
 

Communicatie Bij aanvang, tijdens de uitvoering en na afronding van het project vindt communicatie 
zowel intern binnen de gemeente als extern richting de Stichting Sport & Welzijn, 
sportverenigingen en andere betrokkenen plaats. Ook zal communicatie plaatsvinden 
met de inwoners van Ridderkerk. Dit alles volgens een nader op te stellen 
communicatieplan.   
 
 

Evaluatie Tijdens de uitvoering van dit project vindt periodiek afstemming plaats met de 
wethouder en de teamcoördinator Sociaal Beleid. Na het bereiken van bepaalde 
mijlpalen, bijvoorbeeld de evaluatie van de vigerende sportnota, vindt ook een nadere 
terugkoppeling plaats. Bijsturing is hierdoor mogelijk. 
 
 

wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

Er wordt aan de volgende randvoorwaarden voldaan: 
1. capaciteit (tijd en formatie) bij gemeente, Stichting Sport en Welzijn en andere 

partners; 
2. financiële middelen voor activiteiten, infrastructuur en communicatie 
3. medewerking van Stichting Sport & Welzijn en van de sportverenigingen.  

  
 

heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Bestuurlijk is er draagvlak bij het college. Daarbij staan de sportverenigingen en 
Stichting Sport & Welzijn positief tegenover dit project. 
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