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WETEN DELEN!

WAT GAAN WE DOEN??

en AAN DE SLAG



WETEN



• Nederland heeft gemiddeld 1 sportaccommodatie per 835 
inwoners. 

• In krimp- en anticipeerregio’s ligt het aantal accommodaties per 
25.000 inwoners rond de veertig, tegen dertig als landelijk 
gemiddelde.

• De afstand wordt door heel weinig mensen genoemd als reden om 
niet te sporten. 

• Negen van de tien Nederlanders kunnen binnen een straal van 3 
kilometer voetballen, tennissen, fitnessen en/of een zaalsport 
beoefenen. Driekwart van de Nederlanders vindt binnen die straal 
een zwembad.

SPORTACCOMMODATIES IN 

NEDERLAND



8888 850
Atletiekaccommodaties 19
Schaatsbaan 1
Golfbanen 19
Gym- en sportzalen 178
Hockeycomplexen 15
Honk- en softbalaccommodaties 8
Ski-accommodaties 4
Paardensportaccommodaties 100
Sporthallen 103
Tennisparken en -hallen 148
Voetbalaccommodaties 215
Zwembaden 130

SPORTACCOMMODATIES IN LIMBURG



2 1 %2 1 %2 1 %2 1 %32%
Volledig geprivatiseerd

EIGENDOM BUITENSPORT NL

2 1 %2 1 %2 1 %2 1 %21%
Deels geprivatiseerd

2 1 %2 1 %2 1 %2 1 %47%
Niet geprivatiseerd
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ONTWIKKELINGEN SPORTPARKEN
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TOEN

ONTWIKKELINGEN SPORTPARKEN

STRAKS

Uitgangspunten voor de toekomstUitgangspunten voor de toekomstUitgangspunten voor de toekomstUitgangspunten voor de toekomst
• Meer complexen worden geprivatiseerd
• Huurverhoging
• Meer verantwoordelijkheid bij clubs
• Clubs krijgen meer een maatschappelijke taak
• Clubs moeten meer doen met minder mensen en 

minder geld
• Van top-down naar netwerkorganisatie
• Ongeorganiseerd bewegen & bewegen in het groen

NU



TOEN

ONTWIKKELINGEN (SPORTPARKEN

STRAKSNU



. . . / !. . . / !. . . / !. . . / !
• Meer inkomsten door slim (samen) te werken ?
• Hoe onderhouden wij onze eigen accommodatie en tegen welke 

kosten ? 
• Wie helpt ons mee? De nieuwe vrijwilliger!
• Nieuwe bestemmingen voor veldoverschot
• Nieuwe buitenprogramma’s in het groen
• PPS constructies, meerdere modellen mogelijk

VRAAGSTUKKEN en KANSEN



Voorbeelden 
delen



Leden MTB vereniging Discovery en MOZL aan het werk 
om hun routenetwerk te verbeteren



TV Spaubeek – Mensen uit het COA en club samen voor het onderhoud



Leden van Ruitervereniging Haelen aan het werk 
op en rond hun eigen terrein



Door matig onderhoud vraag naar kunstgras

Kunstgras heeft ook onderhoud 
nodig

Teveel beregenen is ook niet goed

Groot onderhoud is specialistisch



Niet alleen georganiseerd Stimuleer gebruik



Maak gebruik van elkaars faciliteiten



Maak gebruik van elkaars 
faciliteiten



Maak gebruik van elkaars 
faciliteiten



OPLOSSINGEN



AAN DE SLAG



KANSEN en 

PROBLEEMANALYSE
CONTEXT BETROKKENEN

AAN DE SLAG

• Welke doelen, waar 
willen we naar toe?

• Welke factoren 
belemmeren doel?

• Wat gaat er goed?
• Is er een MOP?
• Welk gebruik 

verwachten we?

• Wat is het 
gemeentelijke  beleid?

• Welke ontwikkelingen 
zijn te verwachten?

• Hoe ziet de omgeving  
er uit en hoe is de wijk 
opgebouwd?

• Welke voorzieningen 
zijn er?

• Verenigingen
• Burgers
• Bedrijven/ 

sponsoren
• Welk netwerk 

is er?
• … 
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GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

QUICKSCANSQUICKSCANSQUICKSCANSQUICKSCANS



?? 
Quickscan: 
Inzicht in de lokale vraagstelling en mogelijke oplossingen 

De quickscan bestaat uit:
-Intake gesprek met opdrachtgever
-Verzamelen van basisgegevens
-Workshop avond met stakeholders
-Adviesnotitie + toelichting



VRAGEN?? en OPMERKINGEN 




