
Beschrijving 6 thema’s lokaal sportakkoord 
 

Algemeen 

Het lokaal sportakkoord helpt om de mogelijkheden en de kracht van sport en 

bewegen in te zetten in andere maatschappelijke sectoren. De ambitie is dan ook om 

de verbinding en samenwerking te bevorderen binnen de sport, maar ook van 

sportaanbieders met organisaties van buiten de sport zoals bijvoorbeeld, onderwijs 

culturele organisaties (vb. culturele beweegactiviteiten) en organisaties vanuit de 

gezondheidszorg.  

 

1. Vitale sport- en beweegaanbieders 

Activiteiten of voorzieningen die aanbieders van sport- en beweegactiviteiten 

financieel en organisatorisch toekomstbestendig maken. Zodat nog meer inwoners de 

weg naar sport en bewegen weten te vinden.  

 Groei van het (geschoolde) verenigingskader; 

 Groei en grotere diversiteit van het aantal vrijwilligers in de sport; 

 Innovatie van het aanbod en andere vormen van lidmaatschap. 

 

2. Duurzame sportinfrastructuur 

Activiteiten of voorzieningen die de (technische) duurzaamheid van de 

sportinfrastructuur verbeteren. 

 (Innovatieve) technische verduurzaming sportaccommodatie; 

 Verbeteren van de dekkingsgraad en benuttingsgraad van sportparken en/of 

sportvoorzieningen in de openbare ruimte; 

 Ideeën voor een beweegvriendelijke openbare ruimte. 

 

3. Inclusief sporten & bewegen  

Activiteiten of voorzieningen die ervoor zorgen dat elke inwoner van Leidschendam-

Voorburg kan ervaren hoeveel plezier en voldoening (samen) sporten en bewegen 

kan geven. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische 

achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie worden hierbij weggenomen.  

 

4. Focus op ouderen (55+) 

Activiteiten of voorzieningen die zorgen dat meer ouderen gaan bewegen en 

deelnemen aan activiteiten buiten de deur en/of in het verenigingsleven. 

 Sport- en beweegactiviteiten ontwikkelen/uitbouwen voor ouderen 55+ 

(bijvoorbeeld Walking Football); 

 Laagdrempelige activiteiten voor het tegengaan van isolement en eenzaamheid. 

Zie ook thema 3: Inclusief sporten en bewegen en thema 6: Gezonde keten. 

 



5. Focus op jongeren (19-) 

Activiteiten of voorzieningen die zorgen dat meer kinderen aan de beweegrichtlijnen 

voldoen en de motorische vaardigheid verhogen. Activiteiten of voorzieningen die 

zorgen dat zoveel mogelijk jongeren (blijven) sporten en bewegen. 

 Verbeteren van motorische vaardigheden van de jongste jeugd; 

 Samen met jongeren activiteiten ontwikkelen om jongeren van 12 t/m 18 jaar in 

LV die (te) weinig bewegen in beweging te krijgen. 

Zie ook thema 3: Inclusief sporten en bewegen en thema 6: Gezonde keten. 

 

6. Gezonde keten 

Activiteiten of voorzieningen die zorgen dat de fysieke en mentale gezondheid van 

inwoners verbeterd. 

 ‘Warme overdracht’ van patiënten/cliënten in de gezondheidszorg naar reguliere 

sport en beweegaanbieders; 

 Uitwisseling van kennis en dienstverlening tussen verschillende maatschappelijke 

sectoren (vb. sport en gezondheidszorg); 

 Zorgen voor rookvrije accommodaties en aanbieden van gezonde voeding 

(gezonde sportkantine).  

 

 


