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ONZE GEZAMENLIJKE UITDAGING

Wat zijn jouw dromen over sport en bewegen in Doesburg? Hoe mooi is het als je die vraag krijgt, en samen mag gaan werken aan het laten uitkomen ervan? 
Als kerngroepleden zijn wij allemaal al bezig met sport en bewegen in Doesburg, iedereen op zijn of haar eigen manier. Als buurtsportcoach, ondernemer, 
enthousiaste vrijwilliger, actief lid van een sportvereniging of betrokken beleidsmedewerker. Met dit Doesburgse sport- en beweegakkoord zoeken we de 
samenwerking op om samen een extra stap te zetten. Samen met de tientallen mensen met wie we hebben gesproken over hun dromen voor Doesburg, met 
alle sportaanbieders en met iedereen die sport en bewegen in Doesburg een warm hart toedraagt. Dit sport- en beweegakkoord, met acties om onze dromen 
waar te maken, is pas het begin. Iedereen kan meedoen, zijn mening geven en aansluiten bij de ambities en acties. 

Bewegen is het mooiste wat er is. Samen kunnen we er voor zorgen dat er iedereen in Doesburg kan aansluiten bij een sport- of beweegactiviteit die leuk is, 
makkelijk vol te houden is en in een veilige, gezellige omgeving. Iedereen energiek in Doesburg, van 0 tot 100. Doe je met ons mee?

Kerngroep Doesburg  

INHOUD #START



HET SPORT- EN BEWEEGAKKOORD IS VAN ONS ALLEMAAL

Sport en bewegen raakt ons allemaal. Of je nu sport voor een betere conditie, deelneemt aan activiteiten om onder de mensen te zijn, met de hond wandelt om 
aan eenzaamheid te ontsnappen of traint om de beste te worden in jouw sport. Sporten en bewegen doen we allemaal, dit sport- en beweegakkoord is daarom 
van ons allemaal. Iedereen mag zijn dromen delen en iedereen mag meedenken en aanhaken bij de acties uit dit sport- en beweegakkoord. Samen hebben 
we in dit akkoord onze visie en dromen vastgelegd, en samen werken we om deze uit te laten komen. We leggen nadrukkelijk verbindingen tussen sport, 
zorg, welzijn en onderwijs. We zoeken samenwerking en aansluiting met wat er al is zoals de activiteiten van Doesburg Beweegt, de kennis van experts en de 
betrokkenheid van lokale organisaties en partijen.

#IEDEREEN #SAMENWERKING
SAMEN AAN DE START

Iedereen in Doesburg moet kunnen sporten en bewegen. En iedereen betekent ook echt iedereen. Jonge kinderen, senioren, mensen met een lichamelijke 
of verstandelijke beperking, inwoners met een migratieachtergrond en iedereen die een belemmering ervaart om deel te nemen aan sport. Bij de tot stand 
koming van dit sport- en beweegakkoord is telkens bevestigd dat er veel mensen en organisaties in Doesburg zijn die zich daarvoor willen inzetten. Via dit 
sport- en beweegakkoord willen we samen werken aan het versterken van onze sportverenigingen, het verbeteren van de motorische vaardigheden van 
Doesburgse kinderen, het realiseren van uitdagende openbare ruimte, het inzetten van sportaanbieders in het onderwijs en aan meer plezier in sport en 
bewegen voor ons allemaal. 

Er gebeurt al veel rondom sport en bewegen in Doesburg. De sportverenigingen die stevig verankerd zijn in de gemeenschap, de vele betrokken vrijwilligers en 
een enthousiast team van buurtsportcoaches zorgen voor een stevige basis. Met dit sport- en beweegakkoord kunnen we sport en bewegen een extra impuls 
geven, meer dromen realiseren en activiteiten versnellen. We zoeken aansluiting bij wat er al is en bij het Nationaal Sportakkoord maar geven daar onze eigen 
Doesburgse draai aan. 

“Samenwerken met elkaar aan een gezonde stad, gezonde burgers en gezonde verenigingen. Dat is mijn 
wens voor Doesburg en voor dit sport- en beweegakkoord.” 

- Birgit van Veldhuizen, wethouder gemeente Doesburg



#VERBINDING
HET PROCES

Een sport- en beweegakkoord maak je niet alleen, ook niet als sportformateur. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met inwoners, organisaties 
en partijen uit Doesburg. Daarnaast is al vroeg een kerngroep gevormd die betrokken is geweest bij het hele proces en die als vertegenwoordiging van de 
achterban hun verantwoordelijkheid heeft gepakt. 

In het najaar van 2019 is een bijeenkomst georganiseerd voor Doesburgse sportaanbieders. Hun betrokkenheid en medewerking is cruciaal voor een sport- en 
beweegakkoord en dit behoefde wat extra aandacht. 18 vertegenwoordigs van sportverenigingen en particuliere sportaanbieders zijn geïnformeerd over de 
aanleiding en het doel van het sport- en beweegakkoord, de te nemen stappen en de kansen die dit akkoord hen biedt.  

Op 20 januari 2020 is een Sportcafé geweest waar iedereen die wilde kon meedenken over de inhoud van het Doesburgse sport- en beweegakkoord. Meer dan 
50 vertegenwoordigers vanuit sport, onderwijs, zorg, welzijn en lokale middenstand brainstormden over ideeën, wensen en ambities. Met de input vanuit dit 
inspirerende Sportcafé zijn 15 ambities geformuleerd, verdeeld over vijf lokale thema’s. Zeven van deze ambities zijn aangescherpt en voorzien van concrete 
acties tijdens een verdiepingsbijeenkomst op 9 maart 2020. In samenspraak met de kerngroep is alle input verwerkt tot de tekst die hier voor u ligt. 

Het sport- en beweegakkoord is een startpunt. We hebben op papier gezet waar we naartoe willen en hoe we dat willen doen. Tijdens de uitvoering zullen we 
voortdurend toetsen of we nog de dingen doen die Doesburg nodig heeft, en of we ze doen op de manier die bij Doesburg past. Dat betekent ook dat iedereen 
die dat wil nog kan aansluiten. Want het sport- en beweegakkoord is van ons allemaal!

EIGEN THEMA’S

Het Nationaal Sportakkoord bestaat uit zes pijlers: vitale sportaanbieders, inclusief sporten, duurzame sportomgeving, positieve sportcultuur, van jongs af aan 
bewegen, en topsport die inspireert. In Doesburg hebben we gezamenlijk de elementen uit deze zes pijlers omgezet in vijf eigen thema’s die bij onze situatie 
passen. Samen vormen ze de basis van ons sport- en beweegakkoord.

#EIGENWIJS

In de gemeente Doesburg 
verbinden en versterken we 
de samenwerking tussen 
onderwijs en sport. 

In de gemeente Doesburg 
zetten we ons in voor 
doelgroepen voor wie 
sporten en bewegen niet 
vanzelfsprekend is.

In de gemeente Doesburg 
hebben we gezonde 
sportorganisaties met oog 
voor elkaar en de toekomst.

In de gemeente Doesburg 
hebben we oog voor lokaal 
sporttalent en sportprestaties.

SPORT VOOR 
IEDEREEN

OOG VOOR
ELKAAR

ONDERWIJS & SPORT OOG VOOR 
TALENT

In de gemeente Doesburg 
hebben we openbare ruimte 
die uitnodigt en uitdaagt tot 
sport, bewegen en ontmoeten.

BEWEGEN IN DE
OPENBARE RUIMTE

“Ik hoop met het sport- en beweegakkoord samen met onze samenwerkingspartners, sportaanbieders, 
scholen en inwoners te komen tot nieuwe doelen en een mooie visie voor de gemeente Doesburg.”

- Ward Terpstra, Doesburg Beweegt

12



#TEAMSPORTAKKOORD
KERNGROEP

In het kader van het Nationaal Sportakkoord en de bijbehorende financiering is in het najaar van 2019 door de gemeente Doesburg Annemiek van de Grint van 
de Gelderse Sport Federatie aangesteld als sportformateur. Deze heeft het hele proces om te komen tot een lokaal sport- en beweegakkoord begeleid. De 
sportformateur heeft een kerngroep geformeerd met vertegenwoordigers van verschillende partijen. In de kerngroep zijn belangrijke sectoren zoals overheid, 
sportaanbieders, onderwijs en lokale ondernemers vertegenwoordigd. Daarmee is de kerngroep een afspiegeling van de gemeenschap en vertegenwoordiger 
van de achterban. De leden van de kerngroep zijn een klankbord en sparringspartner voor de sportformateur geweest. De kerngroep is nauw betrokken 
geweest bij het totstandkomingsproces, de inhoud en de uiteindelijke opzet van dit sport- en beweegakkoord. De kerngroep bestaat uit:

REGIEGROEP

Voortbordurend op de kerngroep is er een regiegroep aangesteld. De regiegroep bestaat uit aanvoerders die op een specifiek thema of doelgroep relevante 
expertise en/of netwerk heeft. De aanvoerders zetten hun netwerk in voor de realisatie van ambities in dit sport- en beweegakkoord. Ze leggen verbindingen 
tussen mensen en organisaties en gebruiken hun expertise om bij de uitvoering de juiste partijen te laten aansluiten. De regiegroeop stuurt de lokale allianties 
aan die zijn ontstaan rondom de ambities en acties, monitort de voortgang van de in dit sport- en beweegakkoord afgesproken acties, stuurt bij waar nodig en 
heeft zeggenschap over het uitvoeringsbudget. Tot de regiegroep behoren:

• Petra Oortgiese - gemeente Doesburg
• Ward Terpstra - Doesburg Beweegt
• Rodney Hartgers - SC Doesburg
• Marco van Holten - Adviseur Lokale Sport / NOC*NSF

De kerngroepleden die niet tot de regiegroep behoren zetten hun kennis, ervaring en netwerk in wanneer nodig. De regiegroep kan een beroep op hen doen ter 
ondersteuning en versterking. 

• Petra Oortgiese - gemeente Doesburg
• Ward Terpstra - Doesburg Beweegt
• Jorien Harteman - Uniek Sporten
• Renske Winters - Sporter in Balans
• Rodney Hartgers - SC Doesburg

• Ivet Harperink - Doesburg Beweegt (BSC Onderwijs)
• Antoon van Buren - gemeente Doesburg
• Andre Vreman - DWV
• Marco van Holten - Adviseur Lokale Sport / NOC*NSF

#AANJAGEN
ADVISEUR LOKALE SPORT

Voor sportaanbieders is er in 2020 t/m 2022, naast het hieronder beschreven uitvoeringsbudget, extra ondersteuning beschikbaar. Deze ondersteuning 
wordt gecoördineerd door de Adviseur Lokale Sport, welke is aangesteld door NOC*NSF. De Adviseur Lokale Sport werkt samen met sportaanbieders en de 
regiegroep om ondersteuningsvragen op te halen en te koppelen aan de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden, zoals diverse workshops of bijscholingen.

De adviseur blijft ook na ondertekening van het sport- en beweegakkoord beschikbaar en betrokken in 2020 t/m 2022. Het inzetten van de ondersteuning 
gebeurt vanzelfsprekend in nauwe samenspraak met de regiegroep, waar de Adviseur Lokale Sport deel vanuit maakt.

FINANCIËN
 
Aan de oplevering van dit sport- en beweegakkoord is uitvoeringsbudget van het ministerie van VWS verbonden. Na ondertekening ontvangt de gemeente 
Doesburg € 10.000,- per jaar, in 2020 en 2021. Voor 2022 is het uitvoeringsbudget nog niet bekend. Dit uitvoeringsbudget wordt ingezet om de afgesproken 
acties te helpen opstarten en ondersteunen.

Voor 2020 wordt het uitvoeringsbudget evenredig verdeeld over de zeven uitgewerkte ambities. Dit komt neer op een aanjaagbudget van € 1.425,- per ambitie. 
Het aantal ambities per thema verschilt. De verdeling van gelden over de vijf thema’s voor 2020 is als volgt:

Bovenstaande verdeling dient gezien te worden als startpunt. De regiegroep monitort de uitvoering en kan op basis hiervan besluiten om het uitvoeringsbudget 
gedeeltelijk of geheel her te verdelen. De regiegroep verdeelt ook het uitvoeringsbudget voor 2021 en 2022 en bewaakt deze op basis van voortgang, 
haalbaarheid en impact. 

“Bewegen is het mooiste wat er is. Mijn wens is dat iedereen in Doesburg een bewegingsactiviteit vindt die 
diegene echt leuk vindt en makkelijk vol kan houden. Ik hoop dat bewegen van jongs af aan meer ingebed 

wordt.” 

- Petra Oortgiese, gemeente Doesburg

• Thema ‘Sport voor iedereen’ € 1.425,-
• Thema ‘Bewegen in de openbare ruimte’ € 2.850,-
• Thema ‘Gezonde sportorganisaties’ € 2.850,- 

• Thema ‘Onderwijs & sport’ € 2.850,-
• Thema ‘Oog voor talent’ € 0

(aangevuld met ondersteuning van Adviseur Lokale Sport)



#CIJFERS
DE GEMEENTE DOESBURG 

Hanzestad Doesburg had per 1 januari 2019 11.148 inwoners. Veruit het grootste deel van de Doesburgers is 45 jaar of ouder (55,8%). 32,1% valt in de 
categorie 45 tot 64 jaar, 23,7% van de Doesburgse bevolking is 65 jaar of ouder. 

Als je kijkt naar de landelijke cijfers heeft 3,5% van kinderen en jongeren tot 18 jaar een beperking. Als we dit omrekenen naar Doesburg zou dit betekenen dat 
er in de gemeente circa 100 kinderen en jongeren zijn met een beperking. 7 Doesburgse sportaanbieders hebben passend sportaanbod voor mensen met een 
lichamelijke, verstandelijke, auditieve, visuele beperking of gedragsproblemen.

Doesburg kent een grote Turkse gemeenschap. 1 op de 15 inwoners heeft een Turkse migratieachtergrond. Dit komt neer op ongeveer 750 Turkse 
Nederlanders binnen deze relatief kleine gemeente. 

60% van de volwassenen uit Doesburg kampt met overgewicht, ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 48,9%. 

SPORT EN BEWEGEN IN DOESBURG

In Doesburg is Doesburg Beweegt een bekend en vertrouwd gezicht. Doesburg Beweegt is een samenwerkingsverband tussen zes organisaties die ieder 
een buurtsportcoach leveren. Zo zijn er buurtsportcoaches actief op o.a. de thema’s onderwijs, aangepast sporten en zorg. De buurtsportcoaches stimuleren 
gezamenlijk, in opdracht van de gemeente, een gezonde en actieve leefstijl. Vanuit Doesburg Beweegt worden diverse projecten zoals B-Fit binnen het 
basisonderwijs, deelname aan de Diabetes Challenge en Sjors Sportief geïnitieerd en gecoördineerd. 

58,2% van de volwassen inwoners (19-65 jaar) voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, tegenover het landelijk gemiddelde van 63%. 45,5% van de 
volwassenen in Doesburg sport minimaal één keer per week. Ook hiermee scoort de gemeente lager dan het landelijk gemiddelde van 51,3%.  

23,5% van de Doesburgse inwoners is lid van één of meerdere sportvereningen. Hiermee scoort de gemeente lager dan het landelijk gemiddelde van 25% en 
de naastgelegen gemeenten (Zevenaar 25,8%, Doetinchem 27,6%, Rheden 26,3%). Voetbal is in Doesburg veruit de populairste sport. Sportclub Doesburg is 
met haar ruim 350 voetballende leden en 80 vrijwilligers stevig verankerd in de gemeenschap. 

Naast sporten in verenigingsverband kunnen sporters ook terecht bij één van de sportscholen in Doesburg. Ook wordt er in Doesburg veelvuldig gesport in de 
buitenruimte, waarbij onder andere de IJsselkade regelmatig het toneel is voor fanatieke bootcampers. 

Doesburg telt een grote sporthal en een tweetal kleinere sportzalen. Er zijn plannen om de sporthal Beumerskamp nieuw te bouwen, waarbij de bestaande 
sportzalen mogelijk (gedeeltelijk) in één grote sporthal geïntegreerd worden. Op dit moment wordt er nog onderzoek gedaan naar de geschikte locatie. Verder 
is er in Doesburg een zwembad, een tennis en padel park, een outdoor korfbalveld en een sportpark waar Sportclub Doesburg is gevestigd. Het sportpark 
beschikt over een kunstgrasveld, natuurgrasveld, miniveld en een beweegtuin. Het tennis en padel park is in 2019 geopend.



sport (de; v(m); meervoud: sporten)
1
allerlei lichamelijke oefeningen en ontspanning waarbij vaardigheid, kracht 
en inzicht vereist worden: aan sport doen; ergens een sport van maken (a) een 
kwalijke bezigheid tot gewoonte maken; (b) iets met ambitie doen, prestaties 
nastreven

Sporten doen we allemaal. Fietsen naar de supermarkt, hardlopen in 
het park, voetballen bij de sportvereniging of fitnessen bij de lokale 
sportschool. Deelnemen aan de georganiseerde sport is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Ook in Doesburg weten verschillende kwetsbare 
doelgroepen de weg naar het lokale sportaanbod niet altijd te vinden of 
durven ze de stap naar een sportaanbieder niet te zetten. Hierdoor laten 
we een grote kans liggen. Een kans om kwetsbare doelgroepen weerbaar 
te maken, een plek te geven in de samenleving en te werken aan hun 
gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. 

In de Doesburg hebben we oog voor deze doelgroepen en maken we ons 
sterk om hen te bereiken en te betrekken. Met een buurtsportcoach vanuit 
Uniek Sporten, de gehandicaptenraad en passend aanbod bij diverse 
sportaanbieders werken we hard om sport bereikbaar en toegankelijk te 
maken voor mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking. 
Ook zijn en blijven we in gesprek met de Anadolu Moskee over hoe we 
sportdeelname onder eerste en tweede generatie Turkse Nederlanders 
kunnen stimuleren. 

Met de ambities en acties uit dit lokaal sport- en beweegakkoord willen we 
een volgende stap zetten om sport en bewegen dichtbij en toegankelijk te 
maken voor alle mensen voor wie sport niet vanzelfsprekend is. 

INCLUSIEF SPORTEN:
SPORT VOOR IEDEREEN

We stimuleren sportdeelname 
onder kwetsbare doelgroepen 

door vraag en aanbod zo 
optimaal mogelijk op elkaar 

af te stemmen. 

Ik hoop dat verschillende partijen en mensen inzien dat er heel veel mogelijk is als het gaat om sporten 
met een beperking. Als we met z’n allen in mogelijkheden denken in plaats van onmogelijkheden, 

dan komen we al een heel eind!

- Jorien Harteman, Uniek Sporten



Q3 2020 en verder

Q3-Q4 2020

Q1 2021

Q4 2020

Q1 2021 en verder

Q2 2021 en verder

Q1 2021 en verder

Sportaanbieders

Gemeente, sportaanbieders, 
Doesburg Beweegt, 
zorginstellingen, GGD

Doesburg Beweegt, 
gemeente, sportaanbieders

Doesburg Beweegt, 
gemeente, zorgorganisaties, 
huisartsen, fysiotherapeuten

Doesburg Beweegt, 
sportaanbieders

Doesburg Beweegt, 
gemeente, sportaanbieders

Doesburg Beweegt, Adviseur 
Lokale Sport, sportaanbieders

Iedere sportaanbieder stelt een gastheer/gastvrouw aan die aanspreekpunt is voor de 
kwetsbare sporter en hen/haar ontvangt, opvangt en begeleidt gedurende eerste periode.

We brengen kwetsbare doelgroepen in kaart (problematiek, omvang en diversiteit). We maken 
hierbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande data en onderzoeksresultaten. Hierbij wordt 
-waar mogelijk en waar nodig- koppeling gemaakt met visieplan van Doesburg Beweegt 
waarin al doelgroepen als focusgroepen worden benoemd. 

Vraag (sport/beweegbehoefte) en aanbod (sport- en beweegactiviteiten lokaal en regionaal) 
van/voor in Doesburg aanwezige kwetsbare doelgroepen worden in kaart gebracht zodat deze 
zo optimaal mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd. 

We brengen in kaart welke instanties, organisaties en andere stakeholders betrokken zijn bij 
de zorg voor kwetsbare doelgroepen en maken inzichtelijk hoe we hen kunnen inzetten om de 
doelgroep(en) te bereiken.

Waar passend aanbod voor de doelgroep(en) ontbreekt zal er, in samenspraak met 
sportaanbieders en andere stakeholders, aanvullend sportaanbod worden opgezet.

Bestaand en nieuw sportaanbod wordt gebundeld, zichtbaar gemaakt en gepromoot via een 
een centraal platform (vergelijkbaar met platform van Uniek Sporten voor sporters met een 
beperking)

We ondersteunen sportaanbieders bij het opzetten en uitvoeren van passend sportaanbod 
door bevorderen en uitwisselen van kennis, middelen en materialen.

Sportstimulering kwetsbare doelgroepen
‘Kwetsbare doelgroepen’ is een breed begrip. Van mensen met een lichamelijke beperking tot 
kinderen die in armoede opgroeien. Om sportdeelname te stimuleren moeten we inzichtelijk 
maken van welke van deze kwetsbare doelgroepen er in Doesburg sprake is, hun sportbehoefte 
en het sportaanbod zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen en gebruik maken van de 
mensen die er bij hen over de vloer komen
(van thuiszorg tot fysiotherapeuten).  

ACTIES
Ambitie 1. 



Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en 
bewegen is een goede sportinfrastructuur nodig. Hierbij 
kijken we niet alleen naar de sporthallen, sportvelden, 
zwembaden en clubhuizen, maar juist ook naar de openbare 
ruimte. Onze straten, parken en pleinen moeten uitdagen tot 
sport, bewegen, spelen en ontmoeten. 

Hanzestad Doesburg ligt aan de IJssel. De kade, met zijn 
brede promenade nodigt uit tot diverse activiteiten. Van 
een rustige wandeling tot een instensieve bootcamples. 
Daarnaast zijn er in Doesburg diverse parkjes en pleinen die 
ingezet kunnen worden voor sport- en beweegactiviteiten. 

Voor een kind is de openbare ruimte een grote speeltuin. 
Een trappetje is een klimtoestel, een boomstronk is een 
balanceerbalk en een blinde muur is het perfecte doel 
voor een potje voetbal. Als volwassenen verliezen we die 
creatieve kijk op de wereld om ons heen. Maar met een 
beetje creativiteit daagt de openbare ruimte ons ook uit 
tot sport en bewegen. Met de ambities en acties binnen dit 
thema willen we enerzijds de openbare ruimte uitdagender 
maken voor sport en bewegen en anderzijds mensen laten 
zien welke mogelijkheden de openbare ruimte al biedt. Zo 
brengen we sport en bewegen dichtbij de mensen die we 
willen bereiken. We brengen het tot aan de voordeur, de stap 
naar buiten is aan hen. 

DUURZAME SPORTOMGEVING:
BEWEGEN IN DE OPENBARE RUIMTE

Realiseren van uitdagende 
sport- en beweeglocaties 
die uitnodigen tot sporten, 

bewegen, verblijven en 
ontmoeten. 

Verbeteren van de bekendheid 
en vindbaarheid van openbare 

sport- en beweeglocaties 
om sport en bewegen in de 

openbare ruimte te stimuleren. 



Q1 2021 en verder

Q4 2020 en verder

Q2 2021

Q3 2020 en verder*

Q4 2020

Q2 2020

Gemeente, Doesburg Beweegt

Gemeente, Doesburg 
Beweegt, Sporter in Balans

Gemeente, Stichting 
Sportpark Doesburg

Scholen, gemeente, Gelderse 
Sport Federatie

Gemeente, staatsbosbeheer, 
waterschap

Gemeente

We brengen natuurlijke beweeg- en sportelementen aan in de openbare parken zodat deze 
uitdagen en uitnodigen tot sporten, bewegen en ontmoeten.

Om de buitenruimte en de daar aanwezige elementen optimaal te benutten plaatsen 
we instructies bij informele sportlocaties (zoals de IJsselkade) waarop de sport- en 
beweegmogelijkheden met de aanwezige elementen worden getoond (bijvoorbeeld 
balanceren op betonrand of opdrukken bij een bankje). 

We onderzoeken de mogelijkheid om de beweegtuin aan Oranjesingel openbaar te maken 
zodat de toegankelijkheid niet langer afhankelijk is van openingsuren van het sportpark. 

Om schoolpleinen tijdens en buiten schooltijd te kunnen gebruiken voor beweegactiviteiten 
worden de schoolpleinen aangepast of aangevuld met sport- en beweegelementen en 
overige benodigde voorzieningen (verlichting e.a.). 

We maken de loop- en wandelroutes over Lage Linie beter toegankelijk door frequent en 
structureel groenonderhoud.

Door het omsluitende hekwerk (gedeeltelijk) weg te halen en wandelpaden aan te leggen en 
te onderhouden maken we van het Looierspark een uitnodigend wandelgebied.  

ACTIES
Ambitie 1. 

Uitdagende openbare ruimte
De openbare ruimte biedt volop kansen voor sport en bewegen. Met aanpassingen (soms 
klein, soms groter) en een creatieve blik kan bijna overal gesport en bewogen worden. In 
Doesburg willen we openbare ruimte die dit beweeggedrag en deze creativiteit stimuleert en 
uitlokt.

“Sport heeft mij veel gegeven, het heeft me mede gevormd tot wie ik nu ben. Ik motiveer en inspireer graag 
anderen om in beweging te komen. Daarbij zie ik altijd mogelijkheden, kan niet is voor mij geen optie. We 

hebben heel veel mooie locaties in Doesburg, maar het kan beter. Daar denk ik graag in mee.“

- Renske Winters, Sporter in Balans



Q4 2020

Q1 2021

Q2 2021 en verder

Q2 2021 en verder

Doesburg Beweegt, 
gemeente, scholen, 
sportaanbieders

Doesburg Beweegt, gemeente

Doesburg Beweegt, gemeente

Gemeente

We brengen bestaande en potentiële openbare sport- en beweeglocaties in kaart en kijken 
daarbij naar zowel de formele (speeltuinen, e.a.) en informele (schoolpleinen, trapveldjes, 
e.a.) locaties. 

Op basis van bovenstaande inventarisatie ontwikkelen we een Doesburgse Speel- en 
Sportplekken kaart met daarop alle formele en informele sport- en beweeglocaties. 

De Doesburgse Speel- en Sportplekken kaart wordt actief gedeeld en gepromoot om de 
bekendheid van de sport- en beweeglocaties te vergroten. 

Om informeel bewegen door heel Doesburg te stimuleren bewegwijzeren we wandel- en 
hardlooproutes door de stad, in en door de verschillende wijken. 

ACTIES
Ambitie 2. 

Bekendheid en vindbaarheid openbare sport- en beweeglocaties
Doesburg kent een groot aantal formele en informele openbare sport- en beweeglocaties. Van 
volledig ingerichte speeltuinen tot de vrije ruimte op de kade. Toch zijn niet alle Doesburgers 
bekend met deze locaties en de mogelijkheden die ze bieden. Door de bekendheid en 
zichtbaarheid te vergroten willen we het gebruik ervan stimuleren. 

“Ik hoop dat er met dit sport- en beweegakkoord in onze gemeente voldoende aanbod en mogelijkheden 
komen om te sporten en bewegen. Met uitdagende sport- en spelelementen in openbare ruimte waar 

iedereen op een prettige manier kan bewegen, waar en wanneer men wil.” 

- Antoon van Buren, gemeente Doesburg



Voor de Doesburgse sporter is er volop keuze. Van voetbal bij SC 
Doesburg, korfbal bij Rivalen en zwemmen in zwembad Den Helder 
tot kegelen bij Kegelcentrum Doesborgh of fitnessen bij een van de 
particuliere sportscholen. 

Doesburg kent een verenigingsleven met twee gezichten. Aan 
de ene kant zijn er verenigingen die stevig verankerd zijn in de 
gemeenschap en een stabiel of zelfs groeiend ledenaantal weten te 
realiseren. Maar aan de andere kant zijn er ook sportverenigingen en 
particuliere sportaanbieders die vechten voor hun bestaansrecht. 

Iedere van deze sportaanbieders staat voor zijn eigen uitdaging. 
Maar ze kennen ook veel overeenkomsten, uitdagingen waar 
zij gezamenlijk de schouders onder moeten zetten. Vergrijzing, 
individualisering, het behouden van de jeugd of het vinden en binden 
van vrijwilligers. Als aanbieder en voorstander van sport en bewegen 
streven we allemaal hetzelfde doel na; inwoners in beweging 
brengen. Als we het sportklimaat in Doesburg willen versterken 
moeten we oog hebben voor elkaar en waar nodig de handen ineen 
slaan. Uitwisseling in kennis, ervaring en mensen draagt ertoe bij 
dat we samen sterker de toekomst tegemoet gaan. Dit vergt van 
sportaanbieders om over hun eigen grenzen te kijken, om breder te 
durven denken dan hun eigen club en de eigen leden. 

Met de ambities en acties binnen dit thema willen we een 
sportklimaat realiseren waarin we oog hebben voor elkaar en elkaar 
versterken waar mogelijk en waar nodig. 

VITALE SPORTAANBIEDERS:
OOG VOOR ELKAAR

We stimuleren 
deskundigheidsbevordering 

van alle sportaanbieders.

Opstellen van gedragsregels 
‘In Doesburg sporten we 
zo!’ ter bevordering van 
een positieve en veilige 

sportcultuur.



Q3-Q4 2020

Q4 2020

Q4 2020 en verder

Sportaanbieders, Adviseur 
Lokale Sport, NOC*NSF

Sportaanbieders, Adviseur 
Lokale Sport

Doesburg Beweegt, 
Sportaanbieders, Adviseur 
Lokale Sport

We inventariseren onder sportaanbiederse welke kennisbehoefte en ondersteuningsvraag 
zij hebben (bestuurlijk en technisch kader).

Scholingsagenda wordt opgesteld door de geinventariseerde behoefte te koppelen aan 
beschikbaar ondersteuningsaanbod. Waar mogelijk worden ondersteuningsvragen 
gebundeld en wordt er gebruik gemaakt van het ondersteuningsaanbod vanuit de Adviseur 
Lokale Sport. Waar nodig wordt dit aangevuld met externe ondersteuningsmogelijkheden.

Scholingsagenda voor zowel bestuurlijk als technisch kader worden actief gepromoot 
onder sportaanbieders. 
 

ACTIES
Ambitie 1. 

Deskundigheidsbevordering sportaanbieders
Doesburgse sportaanbieders hebben oog voor elkaar en voor de toekomst. Ze willen zichzelf 
blijven ontwikkelen, voor huidige en toekomstige leden, voor hun vrijwilligers en voor een 
beter sportklimaat in de gemeente. Ten behoeven van de deskundigheidsbevordering van alle 
Doesburgse sportaanbieders stellen we een gezamenlijke scholingsagenda op. Zo leren we 
niet alleen met, maar ook van elkaar.

“Sta niet aan de zijlijn, kom erbij, geef het goede voorbeeld en enthousiasmeer een ander 
om te gaan sporten.” 

- André Vreman, DWV



“Mijn wens voor sport en bewegen in Doesburg is samenwerking tussen alle verschillende verenigingen en 
instanties die bewegen en sporten mogelijk maken en daarmee verder kijken dan alleen je eigen sport of doelgroep. 

” 

- Rodney Hartgers, SC Doesburg

In samenspraak met sportaanbieders definiëren we de Doesburgse gedragsregels. We 
nemen hierbij de gedragscode voor sportverenigingen, sporters en trainers/coaches van 
NOC*NSF als uitgangspunt en leidraad.

Organiseren van een kick-off ‘In Doesburg sporten we zo!’ voor ouders, kinderen, 
omwonenden en andere belangstellenden waarin we hen informeren over de gedragsregels 
en we gezamenlijk het startsein geven voor implementatie van de gedragsregels.

We ondersteunen sportaanbieders bij het implementeren, naleven en handhaven van de 
gedragsregels.

We maken de gedragsregels zichtbaar en herkenbaar door het plaatsen van een bord met 
de gedragsregels bij alle sportaanbieders.

Alle sportaanbieders stellen een vertrouwenscontactpersoon aan waar sporters, ouders 
van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers of bestuur met een klacht of vraag 
over grensoverschrijdend gedrag terecht kunnen. 

ACTIES
‘In Doesburg sporten we zo!’
Als sportaanbieders vinden we het belangrijk dat we niet alleen oog hebben voor 
sportprestaties maar ook voor sportief gedrag. We willen als sportaanbieders één lijn 
trekken in wat wij verstaan onder sportief gedrag zodat we gezamenlijk een positieve en 
veilige sportomgeving kunnen bieden voor onze sporters maar ook voor hun ouders, onze 
vrijwilligers en onwonenden van onze sportlocaties. 

Ambitie 2. 

Sportaanbieders, Adviseur 
Lokale Sport, NOC*NSF

Doesburg Beweegt, 
Sportaanbieders, gemeente

Sportaanbieders, Adviseur 
Lokale Sport, gemeente, 
Doesburg Beweegt

Gemeente, sportaanbieders

Sportaanbieders

Q4 2020

Q1 2021

Q1 2021 en verder

Q2 2021 

Q3 2020 en verder 
(voor start nieuwe 
sportseizoen)



Sport en bewegen hebben een positieve invloed op gezondheid én 
leerprestaties van kinderen. Aandacht voor sport en bewegen in het 
onderwijs is daarom van groot belang. Doesburgse basisscholen 
zetten zich al jaren in voor een actieve en gezonde leefstijl van hun 
leerlingen. Zo zijn de scholen actief met het B-Fit programma, waar 
het thema bewegen een prominent onderdeel van uitmaakt. Daarnaast 
zijn er diverse basisscholen in Doesburg die aan de slag zijn of gaan 
met het schoolplein, om deze uitdagender te maken voor sport en 
bewegen. 

De kinderen van nu zijn motorisch minder vaardig. Dat geldt voor heel 
Nederland maar ook zeker voor Doesburg. Scoort landelijk 23,5% van 
de basisschoolkinderen slecht op motorische vlak, in Doesburg scoort 
33% van de basisschoolkinderen op dit vlak ruim onder gemiddeld. 
Gemeente, onderwijs, sportaanbieders en ouders staan hier voor een 
gezamenlijke uitdaging.

Door de samenwerking tussen sport en onderwijs te versterken 
verbeteren we niet alleen de motorische vaardigheden van kinderen 
maar laten we hen kennis maken met een breed sportaanbod, kunnen 
sportaanbieders potentiele leden werven en kunnen scholen invulling 
geven aan de straks verplichtte twee uur bewegingsonderwijs per 
week. 

Met de ambities in dit thema willen we de verbinding tussen sport 
en onderwijs versterken, Doesburgse kinderen in hun motorische 
ontwikkeling (blijven) ondersteunen, sportaanbieders inzetten binnen 
het onderwijs en kinderen kennis laten maken met de vele takken van 
sport. 

VAARDIG IN BEWEGEN:
ONDERWIJS & SPORT

Verbeteren van 
motorische 

vaardigheden van 
Doesburgse kinderen.

Sportaanbieders worden 
structureel ingezet voor 

het verzorgen van clinics of 
workshops op scholen.

“Mijn wens is dat iedereen plezier van sport ervaart en zijn eigen plekje kan vinden binnen Doesburg. 
Met dit sport- en beweegakkoord kunnen wij nog gerichter werken op de behoefte en de ambities 

die leven binnen deze mooie gemeente.”

- Ivet Harperink, buurtsportcoach Onderwijs Doesburg Beweegt



Q3 2020 en verder, 
bij aanvang nieuwe 
schooljaar

2021, bij uitgave 
nieuwe editie

Q4 2020 en verder

2021 en verder

2021 en verder

Scholen, Doesburg Beweegt

Doesburg Beweegt, (kinder)
fysiotherapeuten, nijntje 
Beweegdiploma

Doesburg Beweegt, scholen, 
(kinder)fysiotherapeuten

Doesburg Beweegt, scholen

Doesburg Beweegt, scholen, 
MQ Scan, gemeente

Alle scholen nemen “wist je datjes”, tips en voorbeelden over bewegen op in hun 
nieuwsbrieven. Zo attenderen we ouders en verzorgers op het belang van bewegen en geven 
hen een handreiking om hier thuis mee aan de slag te gaan.

In de 2021 uitgave van het Sjors Sportief boekje hebben we aandacht voor het belang van 
bewegen bij kinderen. Hierbij leggen we niet alleen nadruk op de gezondheidswinst maar 
ook op de winst die te behalen valt op mentaal, emotioneel, sociaal en motorisch vlak. 

In samenspraak met de scholen ontwikkelen we een format voor het oefenen, verbeteren 
en onderhouden van motorische vaaridgheden voor groep 1 t/m 3 (basismotorische 
vaardigheden) en groep 4 t/m 8 (sportspecifiek aanbod). 

Het ontwikkelde format wordt op alle scholen geimplementeerd en in 2021 geevalueerd.

We voeren tweejaarlijks de MQ Scan op scholen uit om de motorische vaardigheden van 
kinderen in kaart te brengen en veranderingen in niveau bij te houden.

 

ACTIES
Ambitie 1 Ambitie 1. 

Verbeteren motorische vaardigheden
De motorische vaardigheden van kinderen gaat de laatste jaren achteruit en dat beeld zien 
we ook in Doesburg. We willen de motorische vaardigheden van kinderen verbeteren en 
onderhouden, zodat kinderen leren om goed te bewegen en we een goede basis leggen voor 
een generatie die volop en met plezier sport en beweegt. 



Scholen, sportaanbieders, 
Doesburg Beweegt

Scholen, sportaanbieders, 
Doesburg Beweegt

Scholen, sportaanbieders, 
Doesburg Beweegt

Gemeente, scholen, 
sportaanbieders

In samenspraak met sportaanbieders en scholen brengen we in kaart welke sporten er als 
clinic kunnen worden aangeboden op school en welke voorzieningen er op de school nodig 
zijn om de desbetreffende clinic te kunnen faciliteren. 

Op alle scholen er wordt ieder schooljaar, in samenspraak met de sportaanbieders, een 
sportagenda opgesteld waarop de voor dat jaar geplande sportclinics en -lessen staan. 

Sportaanbieders worden nauw(er) betrokken bij de organisatie en invulling van bijzondere 
schooldagen zoals een sportdag of de Koningsspelen. 

We onderzoeken de mogelijkheid om vervoer tussen school en sportlocaties gemeentebreed 
te organiseren en faciliteren zodat sportclinics ook op de sportlocaties gegeven kunnen 
worden. 

ACTIES
Ambitie 2. 

Q1-Q2 2021

2021 bij start nieuwe 
schooljaar

Q3 2020 en verder

Q1 2021

Inzet sportaanbieders op school
We vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met verschillende sporten. Zo 
kunnen zij de sport van hun voorkeur ontdekken. Door sportaanbieders in te zetten op school 
voor het verzorgen van de gymles of clinics kunnen kinderen een breed palet aan sporten 
uitproberen in een veilige en vertrouwde omgeving.



#NETNIET
SPORTORIËNTATIEPROGRAMMA
Om de Doesburgse jeugd breed kennis te laten maken met sport willen we sportoriëntatieprogramma opzetten. 

#Tip. Door sportaanbieders op school in te zetten voor het geven van bijvoorbeeld clinics komen kinderen in aanraking 
met verschillende sporten. Kijk of je dit, in samenwerking met andere gemeenten, kunt uitbreiden naar de voortgezet 
onderwijs scholen in de regio, zo komen ook jongeren in aanraking met uiteenlopende sporten. 

ROLMODELLEN TOPSPORT
We zetten lokale (top)sporters en sporttalenten in als ambassadeur, ter inspiratie of voor het geven van voorlichting.

#Tip. Combineer dit met de ambitie over het aanbieden van sportclinics op scholen en zet lokale topsporters of 
sporttalenten in voor het geven van deze clinics of lessen. 

TOPPER VAN DE CLUB
Organiseren van een verkiezing om binnen Doesburgse sportaanbieders talentvolle spelers te vieren en in te zetten als 
ambassadeur en als inspiratiebron voor anderen.

#Tip. Kijk niet alleen naar talent op het veld maar ook naar het talent onder vrijwilligers of betrokken ouders. 

12

#STIPOPDEHORIZON
STIP OP DE HORIZON

Na het Sportcafé van januari 2020 lagen er 15 ambities op tafel. In dit sport- en beweegakkoord zijn twee van deze ambities samengevoegd en zijn zeven 
ambities uitgewerkt tot concrete acties. Voor de overige ambities is op dit moment nog onvoldoende draagvlak om deze gezamenlijk op te pakken of werd 
er prioriteit gegeven aan andere ambities. Maar deze afgevallen ambities zijn de dromen van organisaties die gedurende dit traject hebben meegedacht en 
meegewerkt. Zij geven richting aan sport en bewegen in Doesburg. Ze zetten een stip op de horizon om samen naartoe te werken. Om recht te doen aan het 
proces en alle dromen vinden we het belangrijk dat ook de afgevallen ambities een plek krijgen in het sport- en beweegakkoord. 

OPLEIDEN TURKSE BEGELEIDER
Om sportdeelname onder Turkse Nederlanders in Doesburg te stimuleren willen we jongeren met een Turkse achtergrond opleiden in het 
opzetten, uitvoeren en begeleiden van sport- en beweegactiviteiten. 

#Tip. Zoek de samenwerking op met de Anadolu Moskee om te kijken of deze ambitie gezamenlijk opgepakt kan worden. Maak gebruik van 
elkaar kennis en ervaring op het gebied van sport en bewegen enerzijds, en de Turkse cultuur anderzijds. 

VRIJWILLIGERSPLATFORM
Opzetten van een vrijwilligersplatform om gezamenlijk in vrijwilligersbehoefte te voorzien en kennis, kunde en ervaring uit te wisselen.

#Tip. Voeg sportgerelateerde vrijwilligersvacatures toe aan de vacaturebank van Buurtacademie Doesburg en promoot deze onder sporters 
en sportaanbieders als platform. 

UITWISSELINGSPLATFORM
Om meer gebruik te kunnen maken van elkaars faciliteiten, mensen en middelen willen we een overkoepelend platform oprichten waarop 
deze zichtbaar zijn en uitgewisseld kunnen worden. 
 
#Tip. Peil eerst de ondersteuningsbehoefte bij sportaanbieders en kijk of er een voldoende draagvlak en enthousiasme is voor een 
dergelijk platform. Ligt de behoefte op een ander vlak, tackel die dan eerst.

GEZONDE(RE) SPORTKANTINE
We willen sportaanbieders stimuleren tot het aanbieden van gezonde(re) opties van de sportkantine.

#Tip. Team:Fit (een initiatief van JOGG) zet zich in voor een gezondere sport, onder andere door het voedingsaanbod in sportkantines en 
-accommodaties gezonder te maken. Wellicht is dit een laagdrempelige optie voor de Doesburgse sportaanbieders.



#WIJDOENMEE
ONDERTEKENING

De partners laten met hun handtekening onder dit sport- beweegakkoord zien dat zij actief zullen bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities. De één 
doet dat door een activiteit uit te voeren en een ander denkt mee of faciliteert mogelijkheden door tijd, advies en ruimte beschikbaar te stellen. Samenwerken, 
eigenaarschap, ontmoeten en samen doen en realiseren, maken het sport- en beweegakkoord een succes.

Nieuwe partners die de visie van het akkoord of één van de thema’s onderschrijven kunnen zich altijd aansluiten. Bij elke stap die er wordt gezet, wordt 
bekeken of de uitgangspunten nog kloppen en of er nieuwe goede ideeën zijn om de ambities te realiseren. Het sport- en beweegakkoord is een breed 
gedragen beweging waarin iedereen zich samen inzet voor een krachtig Doesburg.

PARTNERS

Onderstaande partijen hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren aan het realiseren van de in dit sport- en beweegakkoord beschreven ambites en 
acties. Zij tekenen voor meer sport en bewegen in Doesburg. Andere organisaties zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Mede mogelijk gemaakt door:

Compass Fysiotherapie
Dance Skills
De Beweegpraktijk
Doesburg Beweegt
DWV
Fysiokort
Fysiotherapie Reusink
Gemeente Doesburg
Gymnastiekvereniging Unitas

Hengelsportvereniging Doesburg
I AM Sports
Jongerencentrum 0313
Korfbalverenining Rivalen
MKC Anne Frank
NOC*NSF
OBS De Horizon
ODBS De Wetelaar
Plus Fit

Stichting Beheer & Exploitatie Sportpark Doesburg
Sporter in Balans
SC Doesburg
The Ultimate Teacher - frisbee fun for kids
Uniek Sporten
Wandel Club Doesburg

SC DoesburgDoesburg Beweegt Sporter in Balans DWVGemeente Doesburg

NOC*NSF Doesburg Beweegt Uniek Sporten Stichting Beheer & Exploitatie 
Sportpark Doesburg

ODBS De Wetelaar

The Ultimate Teacher 

De Beweegpraktijk

Gymnastiekvereniging Unitas Gymnastiekvereniging Unitas Gymnastiekvereniging Unitas Wandel Club Doesburg

IK TEKEN VOOR MEER SPORT 

EN BEWEGEN IN DOESBURG. 

#TEAMSPORTAKKOORD   #SAMEN    

Teun Westerink 

Coach 

Dance Skills

Plus Fit Compass Fysiotherapie Fysiokort Jongerencentrum 0313 Hengelsportvereniging Doesburg KV Rivalen

Gymnastiekvereniging Unitas

MKC Anne Frank

Fysiotherapie Reusink

OBS De Horizon

I AM Sports
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