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Onderwerp: Nota Bewegend Verbinden 
 
Geachte  
 
In de afgelopen maanden bent u door de gemeente Ridderkerk uitgenodigd om uw bijdrage te 
leveren aan de nieuwe (sport) Nota Bewegend Verbinden. De landelijke en gemeentelijke 
ontwikkelingen op het gebied van sporten en bewegen zijn aanleiding voor het opstellen van 
genoemde nota. 
 
In de interactieve sessies, met veel maatschappelijke partners, is aandacht besteed aan een 
analyse van de specifieke Ridderkerkse situatie, landelijke en gemeentelijke trends, huidig aanbod 
en gewenst aanbod etc. 
 
Tijdens de gehouden bijeenkomsten is gesproken over een Gezonde leefomgeving,  
Beweegparticipatie, Wijkgericht aanbod, Beweegzorg op maat en Vitale beweegaanbieders. De 
inhoud van veel van de tafelgesprekken was van informatieve en operationele aard. Daarnaast is 
aangegeven dat het ontbreken van een duidelijke visie en kaders aanleiding geven tot 
onduidelijkheden over rol en taken van enerzijds de gemeente en anderzijds de partners. 
 
Deze constatering heeft er toe geleid dat het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten het proces bij te stellen en opdracht heeft gegeven tot het opstellen van een kadernotitie. 
Deze notitie (Bewegend Verbinden - Ridderkerkse kadernota sport en bewegen 2015) is op  
16 december jl.  door ons college behandeld. De notitie wordt in de commissievergadering Samen 
leven van 5 februari en de raadsvergadering van 19 februari a.s. behandeld. Na vaststelling door 
de raad is er sprake van een visie van het gemeentebestuur op sporten en bewegen in de meest 
ruime zin van het woord en zijn er kaders vastgesteld. 
 
Voor de uitwerking van de nota nodigen wij u in het komende jaar weer graag uit om uw bijdrage te 
leveren. U zult deze uitnodiging t.z.t. ontvangen. Wij hopen dat u aan deze uitnodiging weer gevolg 
wilt geven. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,        de burgemeester,  
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke       mw. A. Attema 


