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Aan de slag  
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Waar staan we?

Kansen en ontwikkelingen 

De foto van vandaag 
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• Helft van de inwoners voldoet aan de beweegnorm
• Motorische vaardigheden van kinderen neemt af
• 52 % van de inwoners sport wekelijks 

• We zien een groot aanbod van diverse sportvoorzieningen 
• We missen de faciliteiten voor URBAN Sport
• Slechte bezetting accommodaties 

• Afname aantal jeugdleden en vrijwilligers 
• Onstuimige groei of scheefgroei in leeftijdsopbouw bij clubs

Waar staan we?  
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• Individualisering / consumentgedrag 
• Toenemende administratieve druk , wetgeving en regels 
• Kwetsbaarheid in wat je nog kunt bieden
• Hoge drempel om te sporten door gebrek aan financiële middelen  
• Te veel denken in problemen of bedreigingen 

• Veel is nog onbekend “hoge muren” / financiële tegemoetkoming sporter 
• Gebrek aan informatie/ profilieringsprobleem (bekendheid/toegankelijkheid) 
• Allemaal op ons eigen eiland/ eigen omgeving 
• Ongelijkheid m.b.t. kosten binnen- buitensport 

Waar staan we?  
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• Financiële drempels verlagen voor de sporter
• Duidelijkheid in regelgeving 

• Meer maatwerk bieden
• Aanbod beter koppelen aan de vraag
• Vraag en aanbod digitaliseren 

• Faciliteren ongeorganiseerde sporten 
• Initiatieven van en via werkgevers
• Laagdrempelig beweegaanbod voor specifieke doelgroepen

• Creatief zijn in verbanden leggen 
• Verbinden van partners binnen en buiten de sport
• UM Sport legt de verbinding met de rest van de stad  

Kansen en ontwikkelingen 
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• Richten op kinderen
• Ouder(s) en kinderen samen sporten 
• Diverse doelgroepen samenbrengen 

• Accommodaties beter gebruiken/benutten
• Zoeken naar verbindingen met andere URBAN- Sports
• Nieuw Bikepark 
• Bewoners betrekken bij ontwerp en inrichting van beweegvriendelijke 

(openbare ) ruimte   
• Beter benutten bestaande (financiële) middelen   

• Ondersteuning bieden aan en inzet van vrijwilligers 

Kansen en ontwikkelingen 
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Wat is de gewenste toekomst?

Met wie?

Onze Droom 
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• Meer mensen in gelegenheid stellen om te kunnen sporten, eventuele 
financiële drempels wegnemen/ betaalbare sport

• Duidelijkheid bieden m.b.t. regelgeving/ beleid t.a.v. financiële 
tegemoetkoming voor de individuele sporter   

• Ondersteunen en faciliteren van sporten bij een vereniging voor mensen 
met een beperking 

• Meer mensen voldoen aan de beweegnorm 
• Bewustwording en gedragsverandering bevorderen 
• Maatschappelijke impact/belang van sport onderkennen 

• Verbeteren van de mobiliteit o.a. fietsveiligheid
• Een beweegvriendelijke omgeving 

Wat is de gewenste situatie ? 
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• Beter gebruik van accommodaties en toegankelijkheid
• Levendige clubcultuur, vitale verenigingen, bekwame en voldoende 

vrijwilligers  

• Verbinding tussen sportaanbieders en educatieve instellingen
• Meer aandacht voor integratie van sport op scholen 
• Meer beweging in het voortgezet onderwijs 

• Integraal samenwerken en gebruik elkaars krachten en expertise
• Meer relaties/samenwerking met euregio, sportbonden en gemeente  
• Weten van elkaar: Wat, Waar, Wie
• Toegankelijkheid, een gemeenschappelijk platform waar vraag en 

aanbod samenkomen 

Wat is de gewenste situatie ? 
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• Alle sport- en beweegaanbieders
• Sportevenementen 
• Huisartsen
• Fysiotherapie  
• Onderwijs 
• Gemeente (sport, onderwijs, zorg en welzijn)  
• Omliggende gemeenten
• COA / vluchtelingenwerk
• UM Sport
• Maastricht Sport 
• High Five
• Bedrijfsleven 
• Alle stakeholders

Met wie? 
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• Welke aspecten/zaken moeten 
terugkomen in het sportakkoord?

Sportakkoord
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• Verbreding kansen en mogelijkheden in URBAN Sports
• Meer gebruik van de buitengebieden
• Beweegvriendelijke buitenruimte 
• Modernisering sportaccommodaties

• Onderlinge samenwerking /partnership bevorderen
• Elkaar informeren, leren en stimuleren 
• Samenwerking en verbinding individuele sport en vereniging/club

• Klankbordgroep/platform/helpdesk voor de community en de 
sportaanbieders waar vraag en aanbod samen komen 

• Sociale sportkaart 

•

Welke aspecten/zaken moeten terugkomen in 
het sportakkoord?
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• Ondersteuning en informatie bij subsidiemogelijkheden 
• Toegankelijkheid van de sport bevorderen (alle doelgroepen)
• Financiële hindernissen wegnemen 

• Verbindingen tussen de verschillende doelgroepen bevorderen
• Kinderen betrekken 
• Beweegnorm halen
• Aandacht voor de verscheidenheid binnen de sport dus ook de 

denksport 
• OMNISport

Welke aspecten/zaken moeten terugkomen in 
het sportakkoord?
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#sportlocall
#bikefun
#maastrichtbegweegt/maastrichtactief
#Smile
#Aowdegengsjeng #Komopdoeietsmetsport
#Iliketomoveitmoveit
#Bewegenisleuk #Sportenmoetoveralkunnen
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Meer informatie:
www.sportakkoord-maastricht.nl 


