
Beeldvormende avond over de Sportnota 2018 op 30 november 2017 

 

Voor de raad van 8 maart 2018 staat de nieuwe sportnota geagendeerd. In de aanloop daarnaartoe 

wordt op 30 november 2017 een beeldvormende avond gehouden.  De nieuwe sportnota is 

inmiddels gereed als ambtelijk concept. Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden in het 

college. Het ambtelijk concept van de sportnota is hier te vinden. 

 

De ieu e sport ota leidt iet tot ee  aard erschui i g  a  het sportbeleid. Veel blijft hetzelfde 

en slechts op onderdelen vindt een nuancering plaats. 

In de sportnota wordt onder meer ingegaan op de maatschappelijke rol van de sportverenigingen. 

Daartoe is eind 2016 / begin 2017 een vitaliteitsmonitor gehouden onder de verenigingen. Die 

monitor heeft veel inzichten opgeleverd en vormt een belangrijke basis voor de toekomst van het 

sportbeleid. Tot slot worden enkele specifieke knelpunten in de sportnota beschreven. Voor de 

gesignaleerde knelpunten is getracht een oplossingsrichting te formuleren. Dat is niet altijd gelukt. 

 

Een van de grootste knelpunten waarvoor het lastig is een oplossing te geven is een belangrijk 

Bloe e daals  sport dile a: Iedereen moet kunnen sporten maar er is geen ruimte (meer). Het 

dilemma sportambities versus ruimtelijke ambities is in het afgelopen jaar een aantal maal ter sprake 

geweest in commissie- en raadsvergaderingen, maar zeker ook daarbuiten. Daarbij is duidelijk 

geworden dat het sportbeleid en het ruimtelijk beleid op gespannen voet met elkaar staan. 

 

Dit dilemma staat centraal op de beeldvormende avond. Hoe ziet het dilemma er precies uit? Is er 

echt geen ruimte meer? Kan Bloemendaal dit probleem alleen oplossen of vraagt het om een 

regionale benadering?  

 

Programma 

20.30 uur Opening door Conny van Stralen, voorzitter 

20.35 uur Korte inleiding door Nico Heijink, wethouder sport 

20.40 uur Presentatie Sportnota & Ruimtelijk dilemma 

20.50 uur Gelegenheid voor vragen 

.  uur Bespreki g Vrage  e  Dile a’s i  deelgroepe  

21.40 uur Delen van conclusies 

22.00 uur Sluiting 

 

Overveen, 21 november 2017 


