
 
 

Lokaal voor elkaar; PvdA en sport 
 

Stellingen sportdebat d.d. 11 februari 2014 in de RSG, Enkhuizen 
De antwoorden van de PvdA 
 

 
Stelling 1: 
Sport staat tot 2030 niet op de agenda. Is dat een gemiste kans?  
 

 Als het aan de PvdA ligt blijft sport op de politieke agenda staan met meer inhoud dan 
nu het geval is. 
 
Veranderende vraag bij sport door de vergrijzing, iedereen moet kunnen sporten  
multifunctionele gebouwen en samenwerkende sport organisatie. Een sportloket, 
Geld is een probleem ;, hoe kun geldstromen bij elkaar komen en slim benut worden 

 
 Bij nieuwbouw , renovatie wordt zoveel mogelijk op multifunctionele wijze gerealiseerd, met 

een aantoonbare bezettinggraad  en een sluitende exploitatie. Veranderende vraag 
bij sport  door de vergrijzing, multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties. 
Iedereen kan meedoen, 

Een sportloket  Multifunctioneel gebruik van portaccommodatiesmet aantoonbare bezetting 
met een sluitende exploitatie van de accommodatie: de regierol van de gemeente 

Door de vergrijzing is er  vraag naar andere sporten. Iedereen moet mee kunnen doen aan 
sport. Een sportloket : bijvoorbeeld Enkhuizen actief 

 
Stelling 2: 
De functie van sport en bewegen wordt voldoende erkend door de politiek. Hoe ziet u de 
functie van sport en bewegen? 
 

 Wij onderkennen het belang van sport ,het effect hiervan op de gezondheid , de 
positieve invloed hiervan op leren en zien het liefst zoveel mogelijk mensen hier 
gebruik van maken. Wij zijn voor permanente samenwerking tussen inwoners, 
sportverenigingen en -stichtingen, onderwijs, welzijnswerk en politiek. Zo kunnen 
vorm, functie en toegankelijkheid van sport in Enkhuizen vastgelegd, verbeterd en 
met elkaar verbonden worden. Dit alles krachtig verwoord in een gedeelde en breed 
gedragen visie. 

 
Stelling 3: 
Voor de functie van sport en bewegen zijn de voorwaarden aanwezig. Zit sport in het DNA 
van Enkhuizen? 
 

 Volgens de PvdA zit sport in het DNA van Enkhuizen. Dat gaat verder dan 
breedtesport .Ook binnen onze partij. 

 
Stelling 4: 



Om sport een toekomst te geven is óók geld nodig. Is verkoop van Immerhorn de enige 
manier om aan geld te komen? 
 

 Nee dat is niet de manier. Een verkoop lost niets op. Het initiatief ligt bij de 
sportverenigingen en de gemeente faciliteert waar mogelijk. De gemeente zit al jaren 
krap bij kas en moet ook aan andere zaken geld besteden. Als de sportverenigingen 
iets willen is, lossen gemeente en sportverenigingen dat dus samen op, ook 
financieel. Langs deze lijn zijn wij voorstander van het verder ontwikkelen van 
plannen voor een multifunctioneel sportcomplex, verdere samenwerking of fusie van 
verenigingen en koppeling van sport aan onderwijs. De sportvelden blijven op 
Immerhorn en kunstgrasvelden zijn broodnodig.  


