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Samen in beweging!
Samenvatting visie, ambities en acties 2017 – 2021 (concept)

Gezond en Sportief Opgroeien, Wonen en Werken in Gorcum

Missie: Alle Gorcumers een leven lang actief! 



Pijlers:

1. Bewegend leren

2. Meedoen door beweging

3. Sportieve ruimte

4. Sterke Spelbepalers

5. Gorcum Sportvesting

De kracht van Sport

Samen in beweging!
Gezond Opgroeien, Wonen en Werken in Gorcum

Wat gaan we claimen? #GorcumSportvesting

Missie: Alle Gorcumers een leven lang actief! 





Visie: Gorcum Sportvesting
Samen bouwen aan onze droom!

Samen bouwen we aan onze droom; Gorcum Sportvesting. Een Sportvesting waar 
iedereen gezond en sportief kan opgroeien, wonen en werken. De Sportvesting staat 
symbool voor een stabiele basis en een krachtige samenwerking, waarbij we trots zijn op 
de historische waarde van Gorcum. 
De Gorcum Sportvesting wordt opgebouwd uit de 5 pijlers van ‘De kracht van Sport’.  Een 
Sportvesting met regionale uitstraling en aantrekkingskracht. Spelbepalers uit onderwijs, 
kinderopvang, zorg, welzijn, bedrijfsleven, cultuur en sport zetten sport en bewegen in als 
krachtig middel om de Sportvesting verder op te bouwen. Samen nemen we 
verantwoordelijkheid om elkaar  te ondersteunen. Samen leggen we verbindingen en 
streven we naar een sterke en kleurrijke samenleving. Een samenleving waarin iedereen 
in staat wordt gesteld om mee te doen, actief te zijn. Een samenleving die zorgt voor 
elkaar.  Op creatieve en innovatieve wijze bouwen wij hier de komende jaren samen aan 
verder. 

Kortom; Gorcum wordt een #Sportvesting om samen trots op te zijn!



- is een historische, verrassende en veelzijdige vestingstad 
- combineert haar rijke verleden met eigentijdse en onderscheidende evenementen 
- is een trotse gemeente met een sterke regionale centrumfunctie
- heeft een rijk verenigingsleven op het gebied van cultuur en sport
- typeert zich door de aanwezigheid van vele bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn
- neemt verantwoordelijkheid, innoveert en zet in op duurzaamheid
- is een kleine stad met veel mogelijkheden tot ontwikkeling van nieuwe activiteiten
- heeft gemengde wijken met een grote diversiteit

Wat is het DNA van Gorinchem? 

Gorinchem:



• Gorinchem werkt samen

• Gorinchem is trots

• Gorinchem is innovatief

• Gorinchem is kleurrijk

Wat zijn onze kernwaarden? 



Waar staan we?
- Sportparticipatie nagenoeg gelijk gebleven

- Helft sporters, sport ongeorganiseerd

- 51% van de Gorcumers heeft matig of ernstig overgewicht (landelijk 48%)

- 57% van de Gorcumers voldoet aan de beweegnorm (landelijk 66%)

- Sportparticipatie aandachtswijken werpt vruchten af (geïntensiveerd 

beleid in aandachtswijken is effectief gebleken)

- Sportaanbod sluit niet voldoende aan op behoefte pubers/ jongeren (groot 

percentage stopt met sporten)

- Er zijn 2 scholen met het gezonde school vignet, op alle scholen is 

aandacht voor gezonde leefstijl

- Er is een vangnetconstructie gerealiseerd voor met mensen met een laag 

inkomen na het stoppen van schoolzwemmen

Pijler 1: Bewegend leren
Ontwikkelen, Opgroeien en Opvoeden met een gezonde leefstijl 



Pijler 1: Bewegend leren
Ontwikkelen, Opgroeien en Opvoeden met een gezonde leefstijl 

Onze ambities:

- Alle kinderen krijgen de kans om gezond en sportief op te groeien in een    

positieve en inspirerende leeromgeving

- Alle scholen behalen en behouden het vignet gezonde school

- Inactieve kinderen structureel aan het bewegen krijgen

- 3 uur bewegingsonderwijs op iedere school van een vakdocent

- Innovatief beweegaanbod op – en na – school, aansluitend op behoefte

- Samenwerking onderwijs en sportaanbieders versterken

- Alle kinderen hebben een zwemdiploma bij het verlaten Primair Onderwijs

- Maatschappelijke stages verbinden aan behoefte leerling en vereniging

- Alle kinderen via veilige verkeersroutes lopend of op de fiets naar school

- Kwetsbare inwoners extra stimuleren richting een gezonde leefstijl

- 30 – 50 jarige blijven sporten en nemen daarmee een voorbeeldrol



- Samen inzetten op inactieve kinderen en jongeren die niet (meer) 

bewegen

- Met alle scholen binnen het onderwijs werken aan vignet gezonde school

- We zetten in op positief coachen en het verbeteren van het zelfvertrouwen

- We implementeren vormen van bewegend leren in de reguliere lessen

- Het ontwikkelen van een aansprekend sportstimuleringsprogramma voor 

jongeren 

- Extra aandacht voor inwoners in de leeftijd van 30 – 50 jaar (voorbeeld rol 

voor kinderen)

- Gezonde leefstijl stimuleren i.s.m. het programma Gezond in de stad

Pijler 1: Bewegend leren
Ontwikkelen, Opgroeien en Opvoeden met een gezonde leefstijl 

Wat gaan we er samen voor doen?

#wijlerenbewegen







Waar staan we?
- Sportparticipatie 18 – 34 jarigen is in 2015 met 7% toegenomen 

(vergeleken met 2010)

- Sportparticipatie senioren (55+) 16% gedaald (vergeleken met 2010)

- Mensen met een motorische handicap nemen het minst deel aan sport

- Sporters met een handicap minder vaak lid van een sportvereniging

- Gemeente verantwoordelijk voor participatie kwetsbare inwoners

- Verschillende initiatieven gestart, bijvoorbeeld Lady`s Sport, Walking

football, verbinding vluchtelingen met wijksportpunt

- Beweegwijzer ‘Meedoen door beweging’ uitgebracht

Pijler 2: Meedoen door beweging
Sport als middel inzetten voor preventie, signalering, vitaliteit, 

participatie en het versterken van eigen kracht. 

#meedoeninGorcum



- Sportparticipatie van senioren verhogen

- Sportparticipatie van mensen die een beperking ervaren verhogen

- De afstand van werkzoekenden tot de arbeidsmarkt verkleinen

- De integratie van vluchtelingen en asielzoekers bevorderen

- Betaalbaar sportaanbod voor minima realiseren

- Zorgen voor doorverwijzing naar beweegaanbod door zorg 

professionals en andersom

- Een sterk netwerk realiseren met zorgaanbieders

- Het verhogen van de kwaliteit van leven van inwoners van zorgcentra 

door middel van bewegingsgerichte zorg

- Inzetten op een gezonde leefstijl bij kwetsbare doelgroepen

Pijler 2: Meedoen door beweging
Sport als middel inzetten voor preventie, signalering, vitaliteit, 

participatie en het versterken van eigen kracht. 

Onze ambities:



Wat gaan we  daar samen voor doen?

- Aansluitend sportaanbod creëren voor kwetsbare groepen

- Aanbod voor ouderen, werkzoekenden en vluchtelingen ontwikkelen

- We brengen mensen die een beperking hebben of ervaren, in contact met 

sport en bewegen

- We wijzen minima op de mogelijkheden van Stichting Leergeld en Avres

- We zetten samen in op bewegingsgerichte zorg

- We creëren een cultuuromslag bij verzorgend personeel en vrijwilligers; 

cliënten gaan bewegen naar vermogen

- Bewegen wordt standaard opgenomen in zorgleefplannen

- Realiseren van een structurele doorverwijzing vanuit de zorg richting 

sportaanbod

Pijler 2: Meedoen door beweging
Sport als middel inzetten voor preventie, signalering, vitaliteit, 

participatie en het versterken van eigen kracht. 







Waar staan we?
- In 2016 hebben inwoners meegewerkt aan de ontwikkeling van nieuw 

speelruimtebeleid

- De gemeente Gorinchem heeft vanaf  2014 een visietraject op initiatief 

van de buitensportverenigingen gefaciliteerd

- De gymlokalen zijn gerenoveerd tot wijksportpunt

- Sportverenigingen worden uitgedaagd om hun sportaccommodatie 

maatschappelijk in te zetten

Pijler 3: Sportieve ruimte

Laagdrempelige faciliteiten voor sportbeoefening, buitenspelen en 

ongeorganiseerd sporten



- Een uitdagende sportieve buitenruimte met uitnodigende 

voorzieningen

- Buitenspelen wordt weer vanzelfsprekend met aantrekkelijke 

voorzieningen

- Voldoende en kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties

- Multifunctionele en toegankelijke binnensportaccommodaties

- Openstelling van gymlokalen in de schoolvakanties

- Maatschappelijke inzet van sportaccommodaties

Pijler 3: Sportieve ruimte

Laagdrempelige faciliteiten voor sportbeoefening, buitenspelen en 

ongeorganiseerd sporten

Onze ambities:



Wat gaan we daar voor doen? (deel 1)
- We gaan inwoners stimuleren om gebruik te maken van de 

mogelijkheden in de wijk om in de buitenruimte te bewegen

- We leggen herkenbare en laagdrempelige routes aan om bewegen te 

stimuleren

- Er is ruimte om bij voldoende behoefte nieuwe voorzieningen te 

realiseren

- Spelbepalers worden betrokken bij gebieden die (her)ontwikkeld 

worden

- We denken na over beweegmogelijkheden bij bedrijfsterreinen

Pijler 3: Sportieve ruimte

Laagdrempelige faciliteiten voor sportbeoefening, buitenspelen en 

ongeorganiseerd sporten



Wat gaan we daar voor doen? (deel 2, sportaccommodaties)
- De Beleidsregel aanleg sportvelden geeft voorwaarden aan voor de 

aanleg van (nieuwe) sportvelden

- Samen gaan we op zoek naar vernieuwende mogelijkheden om de 

maatschappelijke inzet van sportaccommodaties te vergroten

- We gaan werken aan een sportieve kinderopvang en BSO

- We zetten in op een intensieve samenwerking tussen verhuurder 

(gemeente en SGS) en gebruikers van binnensport accommodaties

- In 2017 starten we met een pilot van de openstelling van gymlokalen 

in de vakantieperiode

Pijler 3: Sportieve ruimte

Laagdrempelige faciliteiten voor sportbeoefening, buitenspelen en 

ongeorganiseerd sporten





Waar staan we?
- Vertegenwoordigers uit het  onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn, 

bedrijfsleven, cultuur en sport hebben elkaar ontmoet en 

geïnspireerd tijdens Sportcafé’s en inspiratiebijeenkomsten

- De Sportcafé’s stonden in het teken van ‘het Gorcums droombeeld’. De 

opbrengst heeft bijgedragen aan de realisatie van het sportplan ‘De 

kracht van sport’

- De projecten Sportpas en SportSupport zijn opgestart

- Op 6 verenigingen is het programma positief coachen 

geïmplementeerd

Pijler 4: Sterke Spelbepalers
Maatschappelijke sportverenigingen, open club gedachte, 

samenwerking 



- Innovatief en toekomstig sportaanbod

- Een sterk netwerk van Spelbepalers

- Structurele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, zorg, 

welzijn, bedrijfsleven, cultuur en sport realiseren

- Een kwalitatief hoogwaardig pedagogisch klimaat op elke 

sportvereniging

- Duurzame sportverenigingen

- Deskundige trainers en coaches voor elke sporter in Gorinchem

Pijler 4: Sterke Spelbepalers
Maatschappelijke sportverenigingen, open club gedachte, 

samenwerking 

Onze ambities:



Wat gaan we daar  samen voor doen?
- Netwerkversteking via Sportcafé’s en inspiratiebijeenkomsten

- Behoeftegerichte ondersteuning op maat, om spelbepalers te 

versterken

- Inzetten op energiebesparing via energiescans

- Faciliteren van het traject ‘Besturen met een visie’ om 

toekomstplannen te realiseren

- Inzetten op het versterken en verder professionaliseren van kader

- Inzetten op Positief Coachen en de uitrol van Sportsupport

Pijler 4: Sterke Spelbepalers
Maatschappelijke sportverenigingen, open club gedachte, 

samenwerking 





Waar staan we?
- Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zien kansen om de 

samenwerking met sport en bewegen te versterken

- Het Gorcumse bedrijfsleven levert vanuit maatschappelijke 

betrokkenheid een belangrijke bijdrage aan de realisatie van 

evenementen

- Gorinchem heeft meerdere aansprekende evenementen waarin sport 

en cultuur elkaar versterken

- Gorinchem is in 2015 genomineerd voor sportgemeente van het jaar 

en in 2014 genomineerd voor sportinitiatief van het jaar met het 

project Lady’s Sport

- Er is een start gemaakt met de realisatie van een regionaal netwerk 

sport en bewegen in de buurt

Pijler 5: Gorcum Sportvesting
Sport levert een bijdrage aan city marketing en de economische positie



- Verbinding tussen bedrijfsleven en sport versterken

- Meer vitale medewerkers met binding met de stad

- De kracht van sport en cultuur benutten voor citymarketing

- We willen evenementen optimaal faciliteren

- Regionale samenwerking op het gebied van sport en bewegen

- Doorontwikkeling van de Gorcum Sportvesting

- Breed inzetbare subsidies

Pijler 5: Gorcum Sportvesting

Sport levert een bijdrage aan citymarketing en de economische positie

Onze ambities:



Wat gaan we daar voor doen? (deel 1)
- Organiseren van netwerkversterking om innovatieve projecten te 

starten

- Samen met het bedrijfsleven invulling geven aan het verhogen van de 

vitaliteit van de medewerkers (sportpas)

- Ondersteuning op maat bij evenementen

- Samenwerking tussen bedrijfsleven en evenementen stimuleren om 

Gorinchem samen nog sterker te positioneren

Pijler 5: Gorcum Sportvesting
Sport levert een bijdrage aan citymarketing en de economische positie



Wat gaan we daar voor doen? (deel 2)
- We delen kennis met regiogemeente en zoeken naar mogelijkheden 

om elkaar op korte en op lange termijn te versterken

- We zetten gerichte communicatie in en betrekken daarbij 

aansprekende ambassadeurs

- Het brede subsidiebeleid van de gemeente wordt geactualiseerd

- Spelbepalers leveren input voor een subsidiebeleid op maat

Pijler 5: Gorcum Sportvesting
Sport levert een bijdrage aan citymarketing en de economische positie





Wat is er voor nodig om onze ambities te realiseren:

- Integrale samenwerking

- Financiën

- Maximale deelname regeling sport en bewegen in de buurt

- Geactualiseerd subsidiebeleid

- Een doelgericht communicatieplan

- De inzet van ambassadeurs van de Gorcum Sportvesting

De kracht van Sport

Samen in beweging!
Gezond en Sportief Opgroeien, Wonen en Werken in Gorcum

Wat gaan we claimen? #Sportvesting

Missie: Alle Gorcumers een leven lang actief! 






