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D66 Cahiers 

 

Met de reeks D66 Cahiers wil de fractie van D66 Maastricht een bijdrage leveren aan 

opinievorming en discussie over actuele lokale onderwerpen. In de cahiers wordt een 

onderwerp verder uitgediept. De fractie ziet de cahiers als een voorzet om de 

discussie over een bepaald onderwerp aan te gaan. 

 

 

Heeft u na het lezen nog vragen, opmerkingen of aanvullingen, reacties zijn van 

harte welkom. 

 

 

Fractie D66 Maastricht 

t.a.v. Franca Eurlings-Tonnaer 

Postbus 1992 

6201 BE Maastricht 

info@d66maastricht.nl of FrancaEurlings@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talent gezocht 

 

D66 Maastricht is een politieke partij die bruist van de ideeën en concrete plannen.  

D66 Maastricht is op zoek naar mensen die willen meedenken, meepraten meedoen. 

Bezoek onze activiteiten, onze bijeenkomsten en help mee Maastricht te veranderen. 

 

Kijk voor meer informatie op www.d66maastricht.nl 
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Samenvatting  

 

D66 vindt sport en bewegen zeer belangrijk. Het doel van dit cahier is te zoeken naar 

mogelijkheden om mensen nog meer tot sporten te bewegen (georganiseerd en 

ongeorganiseerd).  

 

De visie van D66 op sport en bewegen is dan ook dat sport en bewegen integrale 

onderdelen van het leven zijn. In de visie van D66 verleidt het gemeentelijke beleid 

tot meer bewegen en sporten, is de gemeente een spil in de bestaande netwerken en 

monitort de sportdeelname van de inwoners transparant, waardoor de uitwerking 

van het sportbeleid flexibel en stuurbaar is.  

 

D66 is een grote voorstander van professionalisering van het totale sportaanbod. 

Essentieel is daarbij dat sportbeleid andere beleidsterreinen versterkt als gezondheid, 

sociaal-maatschappelijke beleid, integratie, ruimtelijke ordening, recreatie en/of 

vrijetijdsbeleid, economisch beleid en onderwijs. Want een goed doordacht 

sportbeleid geeft de gemeente identiteit en is een schitterend bindmiddel.  

 

Het cahier biedt naast een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied 

van sport en beweging in Maastricht, eigen beleidsuitgangspunten en praktische 

uitwerkingen voor mogelijke innovaties.  

 

D66 biedt het college, de gemeenteraad, professionals in de sport en dit cahier aan 

ter inspiratie, bespreking en uitvoering. Er wordt nadrukkelijk beroep gedaan op de 

gemeente, ondernemers, sporters en opleidingsinstituten om gezamenlijk de 

realisatie te bewerkstelligen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franca Eurlings-Tonnaer 

Raadslid D66 Maastricht 
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Inleiding 

 

D66 ziet sport en beweging als een basisbehoefte voor iedereen en vooral voor de 

jeugd en de ouderen. Mensen leven steeds langer, waarbij de kwaliteit van leven ook 

toeneemt. Beweging is van essentieel belang voor het verkrijgen en behouden van 

een gezond leven. Helaas blijkt uit cijfers (bijvoorbeeld de buurtpeiling van de 

gemeente) dat de inwoners van Maastricht al jaren minder bewegen dan de 

gemiddelde Nederlander1. Hier moet dus verandering in komen. D66 vindt sport zeer 

belangrijk en zoekt in dit cahier naar mogelijkheden om mensen meer tot sporten te 

bewegen. 

 

Sport en bewegen aantrekkelijk maken wil nog niet zeggen sport gratis maken. Er 

zijn voldoende mogelijkheden om (nagenoeg) gratis te sporten. Dit zijn vooral de 

individuele sporten. Het gegeven dat sporten gratis kan, maakt het echter nog niet 

voor iedereen aantrekkelijk.  

 

Uit onderzoek blijkt dat regelmatig sporten betekent dat ouderen gezonder zijn. 

Regelmatig sporten is zelfs een voorwaarde om gezond te kunnen blijven2. D66 vindt 

het daarom belangrijk dat sport en bewegen leuk worden gevonden en dat het een 

gewoonte wordt om een leven lang te blijven sporten. Het is daarom belangrijk dat 

sport en bewegen een integraal onderdeel van ons dagelijks bestaan worden.  

 

Sport en bewegen zijn niet alleen goed voor de conditie en gezondheid van mensen, 

maar ook een belangrijk middel voor sociale binding3. Sport draagt bij aan een 

grotere leefbaarheid in de stad, kan zorgen voor integratie van minderheden en kan 

helpen sociale netwerken te versterken. Sport brengt mensen op een laagdrempelige 

wijze bij elkaar. 

 

 

 

                                                 
1 Gemeente Maastricht, Sportnota 2004-2012 Ondernemend en Grensverleggend; Gemeente 
Maastricht, Sport- en beweegdeelname en evaluatie spreidingsplan, 22 juni 2011. 

2 Norm Gezond Bewegen & Vlaamse Overheid, Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport & Media. 
3 Nije Bijvank, N. (2005). De brede school in beweging. Een onderzoek naar de organisatie en 
de sociale opbrengst van sport- en beweegactiviteiten in het kader van de brede school. 
Universiteit van Tilburg: Tilburg. 
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Visie D66 op Sport en Bewegen 
 

Omdat sport en bewegen zeer belangrijk zijn, vindt D66 dat deze een integraal 

onderdeel van het leven moeten worden. Het doel van dit cahier is te zoeken naar 

mogelijkheden om mensen meer tot sporten te bewegen (georganiseerd en 

ongeorganiseerd).  

 

Om sport en bewegen aantrekkelijk en verleidelijk te maken, zal er eerst een analyse 

moeten worden gemaakt van het huidig sportaanbod en beschikbare sportlocaties. 

Zelf geeft de fractie in dit cahier (zie ‘Mogelijkheden beleid Sport en Bewegen’) een 

beschrijving en een eigen invulling van verschillende bepalende factoren bij de 

sportbeoefening. Daarna zal er samen met experts en mensen uit het veld 

gediscussieerd worden over hoe en wat een creatiever sportaanbod inhoud. Ook de 

kwaliteit en effectiviteit van het sport- en beweeg aanbod en de sportdeelname van 

de inwoners zal beter gemonitord en transparanter moeten worden, waardoor de 

uitwerking van het sportbeleid in de toekomst flexibel en stuurbaar wordt. 

 

 

De visie van D66 op sport en bewegen is kort gezegd:  

 

Sport en bewegen zijn een integraal onderdeel van het leven. Het gemeentelijke 

beleid verleidt tot meer bewegen en sporten, is een spil in de bestaande netwerken 

en monitort de sportdeelname van de inwoners transparant, waardoor de uitwerking 

van het sportbeleid flexibel en stuurbaar is. 
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Stand van zaken in Maastricht 

 

Organisatiestructuur  

In mei 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de uitvoering van sport meer te 

bundelen (zwem- en sportparkbeheer) en op afstand te plaatsen binnen de 

organisatie van de gemeente, om efficiënter te kunnen samenwerken. Zie bijlage 2 

‘Organogram van het team sport’ voor een meer gedetailleerde grafische weergave 

(november 2011).  

 

Het team sport in de Gemeente Maastricht bestaat uit verschillende clusters: 

  

▫ een teammanager sport (de aansturing van het team);  

▫ een cluster bewegingsstimulering (bestaande uit combinatiefunctionarissen);  

▫ een cluster sportservice (o.a. verantwoordelijk voor de verhuur van de (binnen- 

& buitensport) accommodaties, het subsidiebeleid en verenigingsondersteuning); 

▫ een cluster sportparkmanagement (verantwoordelijk voor sportparkbeheer, 

sportparkmanagement en de begeleiding van sportparken); 

▫ een cluster beleid en recreatie (bestaande uit beleidsmedewerkers met een 

onderlinge taakverdeling, o.a. spreidingsbeleid (accommodaties incl. tarieven), 

bewegingstimulering en recreatie); 

▫ een cluster zwembad ( bestaande uit de locatiemanager zwembad); 

▫ een cluster vitalisering (hieronder valt het project vitalisering); 
▫ een cluster communicatie (bestaande uit een grafisch vormgever sport en een 

adviseur communicatie sport) 

 

Wat doet het team sport zoal? 

▫ Verhuur van gemeentelijke sportorganisaties; 

▫ Ondersteuning sportverenigingen; 
▫ Uitvoering subsidieregeling vrijwilligersactiviteiten gericht op sport en bewegen; 

▫ Jeugdsportfonds faciliteren; 
▫ Bieden van opleiding en cursussen; 
▫ Spreidingsbeleid sportaccommodaties uitvoeren; 

▫ Sportparkmanagement; 

▫ Vitalisering sportverenigingen; 

 

Het team sport is binnen de website van de gemeente Maastricht ook direct te 

bereiken via de link: www.mestreechbeweeg.nl 
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Accommodaties 

Op de website is ook een uitgebreid overzicht te vinden van de sportaccom- 

modaties binnen de gemeente met de hierbij horende voorwaarden en tarieven (zie 

voor een voorbeeld bijlage 3 www.mestreechbeweeg.nl).  

 

Het overzicht van de sportaccommodaties is verdeeld in overdekte sportac-

commodaties, onoverdekte sportaccommodaties, zwembaden, openbare sport-

plekken (basketbal, jeu-de-boules-banen, sportkooien en trapvelden) en overige 

sportplekken (bowling-, kegel-, golf- midgetgolf-, skate-, en squashlocaties, 

sportcomplexen, speeltuinen en visvijvers).  

 

Tarieven 

In de tarifering van de sportaccommodaties is een opsplitsing gemaakt naar de 

volgende gebruikersgroepen;  

 

▫ Prioriteitsgroep 1, die bestaat uit grootverbruikers op sportparken, 

bewegingsonderwijs, niet commerciële buitenschoolse opvang, activiteiten 

georganiseerd door de gemeente in het kader van bewegingsstimulering, activiteiten 

van vitale Maastrichtse sportverenigingen, of verenigingen die het vitaliseringtraject 

doorlopen;  
 

▫ Prioriteitsgroep 2, die bestaat uit Maastrichtse vrijwilligersorganisaties, 

particulieren die sport organiseren, of sportverenigingen die niet het 

vitaliseringtraject doorlopen;  
 

▫ Prioriteitsgroep 3, die bestaat uit organisaties die niet uit Maastricht afkomstig 

zijn, of organisaties met een winstoogmerk.  

 

De uurprijs loopt op per prioriteitsgroep, waarbij er binnen de prioriteitsgroepen 2 en 

3 ook een verdere opsplitsing in tarifering bij een afname van minimaal 20 x per 

jaar. 

 

Reserveren 

Voor de overdekte sportaccommodaties is er 

een digitaal reserveringssysteem via de website 

van de gemeente beschikbaar (zie afbeelding).  

 

In dit reserveringssysteem is er per 

accommodatie zichtbaar wanneer deze vrij of 

verhuurd is. Vervolgens is het mogelijk om via 
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een email een accommodatie te reserveren. De sleutel van de accommodatie kan via 

het gemeenteloket worden opgehaald en geretourneerd. Dit is nog niet het geval bij 

de onoverdekte sportaccommodaties. 

 

Subsidies 

De gemeente verstrekt subsidies om beweging en sportdeelname te bevorderen. De 

regels en procedure hiervoor is vastgelegd in de subsidieverordening 

vrijwilligersactiviteiten 2010. Per jaar wordt (in de tenderregeling sport & bewegen) 

bepaald welke bedragen, doelgroepen en overwegingen belangrijk zijn voor het 

toekennen van subsidies. 

 

Er zijn verschillende types subsidie aan te vragen, namelijk; 

▫ incidentele subsidies, waarbij het mogelijk is om tweemaal per jaar subsidie aan 

te vragen voor sportactiviteiten en -opleidingen, met de uitzondering van 

topsporters en topsportteams die maar éénmaal per jaar een incidentele subsidie 

aan kunnen vragen; 

▫ boekjaar subsidies, die éénmaal per jaar wordt aangevraagd; 

▫ boekjaar subsidies voor gehandicaptensport, worden gezien als een apart type 

subsidie, bedoeld voor vrijwilligersorganisaties met een wekelijks aanbod voor 

mensen met een beperking; 

▫ boekjaarsubsidies van vrijwilligersorganisaties voor mensen met een chronische 

ziekte en/of beperking, bedoeld voor vrijwilligersorganisaties die jaarlijks een 

programma van activiteiten uitvoeren voor mensen met een chronische ziekte of 

beperking, waarbij de activiteiten worden beoefend vanwege 

gezondheidsredenen; 

▫ sportactiviteiten, waaronder aanvragen voor incidentele activiteiten als een 

training of een toernooi, maar ook incidentele programma`s van activiteiten; 

▫ sportopleiding, zowel de individuele als de collectieve opleidingen; 

 

Op de website van de Gemeente is ook per types subsidie de voorwaarden en de 

benodigde formulieren te vinden. 

 

Advies en Overleg 

De Gemeente Maastricht beschikt over een adviesraad en een overlegorgaan sport. 

 

De Sportadviesraad is een officieel adviesorgaan van de gemeente dat de gemeente 

zowel gevraagd als ongevraagd kan adviseren over het gemeentelijk beleid op het 

gebied van vrije tijd en in het bijzonder op de terreinen sport, bewegen en recreatie.  

 

Het Overlegorgaan Sport is de verbinding tussen de gemeenten en sportgerelateerde 

organisaties en bestaat ook uit verschillende mensen vanuit de sportorganisaties 
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(binnen- en buitensportverenigingen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, 

commerciële sportaanbieders, sportevenementen, onderwijsinstellingen, 

ongeorganiseerde sport & gehandicaptensport).  

 

Het Overlegorgaan Sport heeft ook een adviesrol voor de Gemeente Maastricht op 

sportgebied, maar is ook een platform voor alle sportorganisaties binnen de 

gemeente. Het Overlegorgaan Sport is opgericht in 2010. 
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Mogelijkheden beleid - sport en bewegen 
 

In de visie van D66: ‘is een leven lang sporten en bewegen een integraal onderdeel 

van het totale gemeentelijke beleid’. D66 ziet in de termen effectiviteit, efficiëntie, 

transparantie, veranderingsbereidheid en slagvaardigheid de sleutels voor een 

gezonde toekomst. D66 is een grote voorstander van professionalisering van het 

totale sportaanbod. Essentieel is daarbij dat sportbeleid andere beleidsterreinen 

versterkt als gezondheid, sociaal-maatschappelijke beleid, integratie, ruimtelijke 

ordening, recreatie en/of vrijetijdsbeleid, economisch beleid en onderwijs. Want een 

goed doordacht sportbeleid geeft de gemeente identiteit en is een schitterend 

bindmiddel. 

 

Om deze visie te bereiken hebben we eerst de huidige structuur, het sportaanbod en 

de beschikbare sportlocaties kort en bondig beschreven (zie Stand van zaken Sport 

en Bewegen in Maastricht’). Hier aansluitend willen we verschillende bepalende 

factoren met betrekking tot sport hier in Maastricht bespreken en er onze uitwerking 

bij benoemen. 

 

1.) Strategie 

Een bepalende factor voor het succes van de uitvoer van sport en beweging is de 

keuze van een goede strategie. Hieronder verstaan we de balans tussen wat willen 

we bereiken, met welke middelen, structuur, cultuur, om de gewenste resultaten te 

halen. 

 

Wat vindt D66 hierin belangrijk? 

‘It’s more important to do right things, than doing the things right.’ Effectiviteit, 

efficiëntie, lerend vermogen en kerncompetentie, dit alles smart geformuleerd. Een 

uitwerking van de verschillende onderdelen (middelen, structuur, cultuur, en 

resultaat) volgt hieronder. 

 

2.) Middelen 

Een bepalende factor voor de uitvoering van sport zijn de beschikbare middelen. 

Hieronder verstaan we niet alleen het geld, maar ook de locaties, communicatie, en 

informatie. 

 

Wat vindt D66 hierin belangrijk? 

Dat het belangrijk is en wordt om de inwoners meer en meer te verleiden om te gaan 

sporten en bewegen. Dit kan gegeven de huidige middelen (netto bedrag op de 

begroting gedeeld door het inwoners aantal) alleen bereikt worden als we keuzes 

maken. Zoals moderne, vrij toegankelijke en aantrekkelijke multifunctionele 

sportlocaties aan te bieden in onze gemeente. Dit beleid is al ingezet door de 

gemeenteraad toen er besloten is om over te gaan naar de realisering van een aantal 

grote sportparken in de stad. 
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Maastricht geeft relatief minder financiële middelen uit aan sport en bewegen, dan 

gemiddeld in Nederland (zie Kringrapport Sportbenchmark 2008). Het gevaar bestaat 

dat hierdoor straks wel verleidelijke sportparken ontstaan, maar dat er geen mensen 

beschikbaar zijn om het gebruik hiervan te stimuleren of te beheren. 

 

D66 is voorstander van het structureel vergroten van het budget voor sport en 

beweging. Het budget zou meer in evenwicht moeten komen in relatie tot de 

gekozen strategie of wel gelijk aan de inzet van middelen in gemeentes van 

vergelijkbare grootte. Dit wil zeggen dat we als gemeente ook meer zullen moeten 

investeren in sport en beweging. 

Investeren in een actieve leefstijl betaalt zich dubbel en dwars terug. Burgers die 

voldoende bewegen hebben minder risico op chronische ziekten zoals diabetes en 

verzuimen minder. Door te investeren in bewegen op de werkvloer kan in Nederland 

een bedrag van maximaal 930 miljoen euro op jaarbasis opleveren door minder 

verzuimkosten4. Iedere euro investering levert tussen de 2 en 6 euro op aan 

productiviteitsverhoging en besparing op ziektekosten4. Voor Maastricht met 120.000 

inwoners is dit 6.7 miljoen euro (gebaseerd op 16.600.000 inwoners in Nederland en 

120.000 inwoners in Maastricht). In de praktijk zal dit bedrag nooit gehaald worden, 

omdat het zelfs bij een uiterst effectief beweegstimuleringsbeleid nooit haalbaar zal 

zijn om alle inwoners te laten voldoen aan de normen. Maar de scenario’s geven wel 

aan dat met stimuleringsbeleid veel verzuimkosten bespaard kunnen worden. In een 

meer realistische berekening is de te behalen winst nog altijd 240-380 miljoen euro 

op jaarbasis. 

D66 vindt het belangrijk om niet alleen te kijken naar de middelen die ingezet 

worden voor sport en bewegen, maar ook naar de efficiëntie van deze middelen en 

                                                 
4  Investeren in bewegen op de werkvloer loont. Duurzaam inzetbaar en sportieve werkom-

geving. Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen en het Diabetes Fonds, 2011. 

Kringrapport Sportbenchmark 2008 
 

Tabel uitgaven sport 2006 (€ per inwoner) 

 

Deelnemer 
 

Accommodaties 
 

Subsidies Sportprojecten 
en - 

programma's 

 

Personeelskosten 
opstellen beleid 

 

Personeelskosten 
uitvoeren beleid 

 

Overig 
 

Totaal 

Maastricht 34.76 3.67  0.22 0.98 4.89 0.54 45.05 

Alkmaar 82.83 4.68  1.59 29.23 2.73  

Capelle a/d IJssel 6.41   3.67 1.32   

Dordrecht 22.77 4.16  3.06 1.94 30.11 2.53 64.56 

Zeist 56.6 5.58  1.66 0.93 28.49   

Zwolle 19.76 18.76 14.99 1.17 1.24 0 55.92 

Amstelveen 44.91 41.07 3.8 0.76 0.51  0.34 91.39 

Ede 30.17 21.84  2.77 1.66 3.91 10.17 70.52 

Leiden 29.67 1.98 0 0.78 25.54 0.17 58.15 

Kringgemiddelde 36.43 8.67 1.92 1.5 13.91 1.05 64.26 
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Kringrapport Sportbenchmark 2008 
 

 

Grafiek Saldi: uitgaven minus de inkomsten 

 

hun ‘resultaten op investering’ (ROI), of de opbrengsten. ROI is bijvoorbeeld de 

huurinkomsten van gemeentelijke locaties of reclameborden binnen gemeentelijke 

locaties. Ter vergelijking; in Eindhoven is de ROI 42% ten opzichte van 19% in 

Maastricht (gegevens landelijke sport benchmark onderzoek in 2007), wat in 

financiering een verschil maakt van € 800.000,- tussen Eindhoven en Maastricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Structuur 

Een andere bepalende factor voor de uitvoering van sport is de structuur. Hieronder 

verstaan we de opzet van de organisatie sport, de plek binnen het gemeentelijk 

apparaat als ook de rol die de het team sport van de gemeente in kan nemen 

richting de inwoners. 

 

Wat vindt D66 hierin belangrijk? 

De opzet van een publiek-privaat sportbedrijf is een mogelijkheid. Daarbij moet 

gekeken worden naar succesvolle ervaringen in andere steden in Nederland, zoals in 

Eindhoven.  

 

D66 vindt dat de mensen in het veld (sporttrainers, sportleraren, organisatoren van 

sportevenementen, etc.) de deskundigen bij uitstek zijn om aan te geven wat er 

moet gebeuren op het gebied van de sport. De gemeente moet barrières wegnemen 

en een verbindende partner zijn. Laat de deskundigen aan het roer en faciliteer hen 

op basis van aantoonbare resultaten. Een voorbeeld hiervan in te vinden in de 

Maastrichter Hockey Club. 

 

Veel subsidiegeld gaat nu naar ‘nieuw’ middenkader (sportconsulenten, 

coördinatoren) dat niet direct werkzaam is in uitvoerende zin. Een regiefunctie 
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zonder uitvoerende verantwoordelijkheid leidt echter niet tot duurzame verandering 

maar kan wel een sturende werking hebben. De sleutel voor verandering ligt bij de 

mensen zelf en D66 vindt dat de lokale overheid daarop moet aansluiten. De 

budgetten voor sportbeoefening en bewegen in Maastricht moeten minder gebruikt 

worden voor administratieve en bureaucratische processen als voorlichtings-

activiteiten en eigen activiteiten. Dan kan er meer geld naar externe initiatieven, die 

er zichtbaar en controleerbaar in slagen om burgers structureel aan het bewegen te 

krijgen. Deze externe initiatieven moeten dan wel voldoen aan een aantal 

voorwaarden:  

 

□ Ze hebben lokale wortels en er is samenwerking met lokale partijen 

(leveranciers, verenigingen, etc.); 

□ Ze zijn gericht op de lange termijn, initiatief is gebaseerd op een 

meerjarenplan (minimaal vijf jaar); 

□ Ze hebben een aantoonbare positieve invloed op de bewegingscultuur en –

structuur in de stad; 

□ Ze zijn innovatief, aantrekkelijk, zichtbaar, gekoppeld aan jeugd, of 

gekoppeld aan topsport. 
 

De sleutel voor verandering ligt bij de mensen zelf en D66 vindt dat de lokale 

overheid dit meer zou moeten faciliteren dan controleren. 

Vrijwilligers vormen de basis van onze sportverenigingen. De sport professionaliseert 

op eigen kracht en koestert haar vrijwillige kader. Om vrijwilligers te werven en te 

behouden moet de wet- en regelgeving ten aanzien van het vrijwilligersbeleid en de 

sportverenigingen meer op elkaar worden afgestemd. Bij 84% van de sportclubs zijn 

vrijwilligers actief. In totaal wordt er voor 52.000 fte onbetaald werk in de 

Nederlandse sport verricht. Als Nederland de ambitie waar wil maken om tot de top 

tien van de wereld te behoren, dan vereist dit adequaat handelen en samenwerken 

op basis van concreet geformuleerd beleid. D66 juicht een publiek-private 

samenwerking en professionalisering van de sport van harte toe. 

 

Door (de uitvoer van) het team sport van de Gemeente Maastricht nog meer op 

afstand te plaatsen, kan overleg met andere partners proactiever opgezocht worden 

en kan er meer via een bedrijfsmatige aanpak worden gewerkt. D66 denkt dat de 

‘resultaten op investering’ (ROI) door een nieuwe structuur flink verbeterd kan 

worden. Wel moet opgemerkt worden dat sport en bewegingsactiviteiten steeds als 

doel voor de inwoners van Maastricht in het oog moet worden gehouden en niet 

alleen het winstoogmerk. De gemeente zelf blijft daarom wel steeds de regie 

behouden, over de inzet van het team sport.  

 

D66 is voorstander van een integrale benadering van sport, met integratie van 

onderwijs, accommodaties, gezondheidszorg, sociale integratie, economie, welzijn en 

ruimtelijke ordening. Dit vraagt wel om een andere benadering bij de inrichting van 

gebieden en gebouwen wat betreft mogelijkheden en functies. In het ideaalplaatje 
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zou er een brede school met een sporthal bij een verzorgingstehuis liggen, waar de 

sporthal niet alleen voor de gymlessen gebruikt wordt, maar deze ook voor de 

buitenschoolse opvang en als een ontmoetingsplek voor jong en oud kan fungeren. 

Samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en welzijnswerk kan worden 

bereikt binnen de brede school. Sport kan een belangrijke rol spelen bij het 

aanpakken en oplossen van maatschappelijke problemen en het werken aan een 

veilige leefomgeving. De door vrijwilligers bestuurde sportclubs zijn hier echter vaak 

(nog) niet op berekend. 

 

D66 is blij met de sportparken die verschillende vormen van sport samenbrengen en 

hierdoor hoogwaardige kwaliteit van faciliteiten kunnen leveren. De hoogwaardige 

kwaliteit nodigt ook uit tot meer sporten en bewegen. 

 

4) Cultuur 

Een andere bepalende factor voor de sportbeoefening is de cultuur. Dit is wellicht de 

meest brede term. Hieronder verstaan we de manier zoals er tegen sport aan wordt 

gekeken en hoe deze nu wordt gestimuleerd. 

 

Wat vindt D66 hierin belangrijk? 

D66 is voorstander van meer speel- en beweegplekken en aandacht en ruimte voor 

de ongeorganiseerde sport. Nu zijn de sportsubsidies en de tarieven van de 

sportaccommodaties binnen de gemeente Maastricht gericht op verenigingen en 

georganiseerde sporters. Dit is niet verkeerd, maar er wordt nog te weinig rekening 

gehouden met de ongeorganiseerde sporters die niet in teamverband sporten. 

 

D66 vindt het belangrijk dat sport en bewegen aantrekkelijker en verleidelijker 

aangeboden worden en dat doel wordt niet bereikt door sport gratis aan te bieden. Er 

zijn voldoende mogelijkheden in de stad om (nagenoeg) gratis te sporten en te 

bewegen. Verbeteringen in innovatie zouden (wellicht vooral de ongeorganiseerde 

sporters) kunnen verleiden tot meer beweging. Zo bestaan er al mogelijkheden van 

digitale kassa’s van zwembaden die gekoppeld zijn aan de website van het zwembad. 

Via deze website kunnen de inwoners meteen zien hoe druk of stil het is bij het 

recreatief zwemmen. Ook kunnen inwoners hiermee verleidt worden om bijvoorbeeld 

bij laag aantal van zwembezoekers een last minute prijs aan te bieden, zodat er ook 

inwoners kunnen komen, die slechts een half uurtje willen zwemmen. 

 

D66 heeft vertrouwen in de eigen kracht en ontwikkeling van mensen en wil ook 

graag ruimte geven aan de minder bekende sporten van de ‘nieuwe Nederlander’. 

Daarnaast is het belangrijk dat bewegingsonderwijs een belangrijke rol krijgt binnen 

het basisonderwijs. Er is een gebrek aan (gekwalificeerde) sportleerkrachten. Niet 

alleen hebben leerlingen recht op een goede sportles, het is belangrijk om te beleven 

hoe leuk sport en bewegen kan zijn. De gemeente zou als stad samen met betrokken 

stakeholders moeten trachten om Life Science structureel op scholen te integreren. 
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Hiermee maken jonge kinderen sport bewegen tot een integraal onderdeel van het 

leven. 

 

Topsportevenementen leveren een impuls aan de economie. D66 denkt en handelt 

over de stads- en landsgrenzen heen. Als één ding zich goed leent voor uitwisseling 

tussen gemeenten, regio`s en landen dan is dat sport. Sport is vanwege grote 

evenementen als WK’s en EK’s en Olympische Spelen per definitie internationaal. 

D66 ziet graag dat de Provincie en de gemeente Maastricht initiatieven in deze steunt 

en actief nadenkt over welk aandeel zowel Limburg als de gemeente kan leveren aan 

de realisatie van het Olympisch plan 2028. 

 

5.) Resultaten 

Een andere bepalende factor voor de sportbeoefening zijn de resultaten. Hieronder 

verstaan we het effect dat bereikt wordt door ingezet beleid en de manier waarop dit 

effect word bepaald. 

 

Wat vindt D66 hierin belangrijk? 

D66 is een voorstander van resultaatgericht werken. Daarvoor moet er inzicht komen 

in de relatie tussen de investeringen in sport in Maastricht en de behaalde resultaten. 

Er moet er nagedacht worden of ROI (resultaten op investering) niet omhoog 

kunnen. 

 

Hierin kan de gemeente zich laten ondersteunen door het W.J.H. Mulier Instituut. 

Met kwaliteit- en meetinstrumenten kan de gemeente o.a. effectonderzoek 

uitvoeren, met het uitgangspunt: meten is weten en gissen is missen.  
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Praktische voorbeelden - sport en bewegen  

 
1. Digitaal kassasysteem 

 

D66 vindt het belangrijk dat sport en 

bewegen aantrekkelijker en verleidelijker 

aangeboden worden en dat doel wordt 

niet bereikt door sport gratis aan te 

bieden. Er zijn voldoende mogelijkheden 

in de stad om (nagenoeg) gratis te sporten en bewegen. Verbeteringen in innovatie 

zouden (wellicht vooral de ongeorganiseerde sporters) kunnen verleiden tot meer 

beweging.  

 

Er bestaan al digitale kassa’s bij zwembaden die gekoppeld zijn aan de website van 

het zwembad. Via deze website kunnen de inwoners meteen zien hoe druk of stil het 

is bij het recreatief zwemmen. Ook kunnen inwoners hiermee verleidt worden om 

bijvoorbeeld bij een laag aantal van zwembezoekers een last-minute-prijs aan te 

bieden, zodat er ook inwoners kunnen komen, die slechts een half uurtje willen 

zwemmen. Deze innovatie kan dus ook zorgen voor een efficiënte 

tariefsdifferentiatie. 

 

2. Life Science op scholen 

 

D66 vindt het belangrijk dat bewegingsonderwijs een belangrijke rol krijgt binnen het 

basisonderwijs. Er is een gebrek aan (gekwalificeerde) sportleerkrachten. Niet alleen 

hebben leerlingen recht op een goede sportles, het is belangrijk om te beleven hoe 

leuk sport en bewegen kan zijn.  

 

De gemeente zou als stad samen met betrokken stakeholders moeten trachten om 

Life Science als ‘lesvak’ structureel op scholen te integreren. Hiermee maken jonge 

kinderen sport bewegen tot een integraal onderdeel van het leven. 

 

3. Sportkluisjes en brievenbus 

 

Voor het huren van sportaccommodatie is het nu nodig om de sleutel van de 

accommodatie bij het gemeenteloket af te halen en te retourneren. Dit is veelal 

tijdens kantooruren en hierdoor minder klantvriendelijk en minder stimulerend. Het 

inrichten van meer flexibele uren voor het afhalen van de sleutel en een 

retourbrievenbus zou als een stuk meer service gericht zijn.  

 

Anderzijds kan een sleutelsysteem van kluisjes met login gegevens die beschikbaar 

worden bij de reservering of betaling ook een oplossing bieden met meer service 

richting de sporter. Dit systeem wordt bijvoorbeeld in veel grote steden nu ingevoerd 
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bij de verhuur van stadsfietsen, maar kan ook in andere vormen meer (24 uur) 

service bieden voor de gebruikers. 

 

4. Sport nieuwsbrief 

 

D66 vindt het belangrijk dat het gemeentelijke beleid verleidt tot meer bewegen en 

sporten. De gemeente Maastricht wordt gezien als een spil in de bestaande 

netwerken o.a. tussen professionals en vrijwilligers met het doel een verbinding te 

leggen en tot sporten te bewegen.  

 

Inwoners die nu nog geen overzicht hebben van de verschillende 

sportaccommodaties zouden (bijvoorbeeld al bij het inschrijven in de gemeente) ook 

een e-mailadres achter kunnen laten, waarop de gemeente dan proactief de inwoners 

kan informeren over de bewegingsmogelijkheden in hun buurt in de gemeente. 

Hoewel de gemeente Maastricht al een uitgebreide sportwebsite heeft 

(www.mestreechbeweeg.nl), is het in het kader van stimulering aan te raden vanuit 

de gemeente ook proactief de inwoners op te zoeken. 

 

6. Best Practices 

 

Het Huis voor de Sport Limburg heeft een 

overzicht gemaakt van 19 goed werkende 

voorbeelden uit de praktijk in Limburg. 

Vanuit de gemeente Maastricht worden 

hierin de sportparken toegelicht.  

 

We hoeven dus niet zelf het wiel steeds uit 

te vinden, maar kunnen ook leren en 

profiteren van andere goede voorbeelden 

uit de Limburgse praktijk. 
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Bijlage 1 - Sport D66 verkiezingsprogramma 2010 

 

In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad in 2010 is de volgende tekst 

over het thema sport te vinden: 

 

 

Sporten en bewegen vindt D66 heel belangrijk. Sport heeft een sociale functie en 

bevordert de integratie. De kwaliteit van het sportaanbod en sportfaciliteiten in 

Maastricht moet worden verbeterd. Maar dan wel in samenspraak met de 

verenigingen en mensen die met sport bezig zijn. D66 staat voor een 

resultaatgericht sportbeleid: meer sportende Maastrichtenaren. 

 

Daarnaast heeft D66 Maastricht als aanvulling op het verkiezingsprogramma ook een 

specifieke flyer gemaakt over sport met de volgende tekst: 

 

√ D66 ziet sport en bewegen als een basisbehoefte in onze samenleving. Het aantal 

mensen dat aan sport doet, blijft achter bij het landelijk gemiddelde. D66 wil dat 

er fors geïnvesteerd wordt in sport. D66 kiest voor een verdubbeling van het 

huidige budget; 

√ Sport heeft een belangrijke sociale functie. Sport draagt bij aan een grotere 

leefbaarheid in de stad, kan zorgen voor integratie van minderheden in 

sportverenigingen en kan helpen sociale netwerken te versterken; 

√ D66 is voorstander van het aanbieden van hoogwaardige sportfaciliteiten in 

verschillende stadsdelen met professionele ondersteuning, maar ziet niets in 

gedwongen verhuizingen. Dat is funest voor het verenigingsleven en de 

betrokkenheid van vrijwilligers. Meer dan nu zal er met sportverenigingen 

bekeken moeten worden op welke manier en op welke termijn verbeteringen 

gerealiseerd kunnen worden; 

√ Sport kan een belangrijke rol spelen in de samenleving, onder meer door 

zwaarlijvigheid en diabetes tegen te gaan. Tevens wordt door sport de sociale 

participatie verhoogd; 

√ D66 is een voorstander van resultaatgericht werken. Daarvoor moet er inzicht 

komen in de relatie tussen de investeringen in sport in Maastricht en de behaalde 

resultaten. Partijen die in staat zijn om structureel en op lange termijn meer 

mensen aan het bewegen te krijgen, moeten daarvoor structureel en op lange 

termijn beloond worden; 

√ De opzet van een publiek-privaat sportbedrijf is een mogelijkheid. Daarbij moet 

gekeken worden naar succesvolle ervaringen in andere steden in Nederland; 
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√ D66 is voorstander van een integrale benadering van sport, met integratie van 

onderwijs, accommodaties, gezondheidszorg, sociale integratie, economie, 

welzijn en ruimtelijke ordening; 

√ D66 vindt dat de mensen in het veld (sporttrainers, sportleraren, organisatoren 

van sportevenementen, etc.) de deskundigen bij uitstek zijn om aan te geven wat 

er moet gebeuren op het gebied van de sport. De gemeente moet barrières 

wegnemen. Laat de deskundigen aan het roer en faciliteer hen op basis van 

aantoonbare resultaten; 

√ D66 heeft zich ingezet voor een combinatie van een nieuwe sporthal bij het te 

bouwen Geusselt-zwembad. Een dergelijk gecombineerd sportcentrum is qua 

investering en exploitatie aantrekkelijker dan een apart zwembad en een aparte 

sporthal. 
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Bijlage 2 - Organogram van het team sport 
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Bijlage 3 – www.mestreechbeweeg.nl 

 


