Kort verslag van de werkgroep Sport / Voorzieningenkaart Ravenstein op 3 november
2016 om 19.30 uur in het Oude Raadhuis in Ravenstein.

Aanwezig: S. Ouwens (VV Ravenstein), H. Suppers (inwoner), T. van den Broek (Hooghuis), R.
van den Heuvel (Qué Rico), mevr. I van Bavel (zorgcoop.), M.G. vd Poel (inwoner), S. Peters
(Dorpsraad), G. Harbers (Dorpsraad), W. Mentink (gemeente, voorzitter).
Afwezig m.k.: L. Vervoort (SDDL), C. vd Broek ( Kempo Ravenstein) en K. van Munster (TV Witte
Raven), S. Zomer (Voreo),
G. Megens (BC ’t Heuveleind), M. van Casteren (Basketbalver. Ravenstein) geven aan niet langer
deel te nemen aan de werkgroep.

Presentatie
•
•

Centrale presentatie aan werkgroepen Sport en Cultuur – Toerisme over de aanpak om de
voorzieningenkaart uit te werken (zie www.oss.nl/voorzieningenkaart ).
Werkgroep sport en werkgroep Cultuur – Toerisme gaan in aparte ruimtes aan de slag.

Discussie werkgroep
De werkgroep streeft ernaar om in maart/april het advies klaar te hebben.
1. De werkgroep vindt het belangrijk om eerst een toekomstvisie over sport en bewegen op te
stellen waarbij belangrijke verbindingen worden gelegd met het individu (gezondheid ) en de
gemeenschap (sociale cohesie). Hierbij onderscheid maken naar de diverse leeftijdsgroepen en
breder te kijken dan de bestaande sportactiviteiten. De toekomstvisie moet het kader vormen voor
keuzes over investeringen in sportvoorzieningen.
De verbinding met de werkgroep ontmoeten is nadrukkelijk aanwezig en aandacht voor
regelmatige afstemming is belangrijk.
2.Sleutelwoorden hierbij zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sport stimuleren voor alle leeftijden , ieder op hun eigen manier (ouderen, jeugd , tieners etc.;
zeker niet alleen beperken tot 6-54 jaar);
sport in relatie met ziekte-preventie/gezondheid;
sport in relatie met (elkaar) ontmoeten / verbinden van mensen;
sport en ontspanning (denk daarbij ook aan toeschouwers van wedstrijden); actieve en
passieve sportbeleving
sport en opvoeding (karaktervorming / omgangsvormen/ cultuur);
sport en onderwijs/ontwikkeling ( lichaamsbeweging stimuleert zowel fysieke als geestelijke
ontwikkeling; faciliteiten zo dicht mogelijk bij elkaar situeren)
sporten in verenigingsverband (de “bekende” sporten);
individuele sporten (zoals hardlopen /fietsen / fitness / urban sport);
passief sportmogelijkheden scheppen (voorzieningen aanleggen / binnen en buitensport);
actief sportactiviteiten scheppen;
de “gevestigde” sporten in Ravenstein, maar ook denken aan het stimuleren / faciliteren van
minder-bekende sporten;
sportlocaties in relatie tot woningbouw / nieuwe aanwas van inwoners.
leefbaarheid
meedoen, participatie (voorbeeld: aanpak eenzaamheid bij ouderen)
sociale cohesie, burgerschap, maatschappelijke stages
sport als (flexibele) verbinder van thema’s

Opdracht voor alle werkgroepsleden om visies en ideeën te verzamelen van thema’s rondom sport.
3. De werkgroep vraagt om een goede schrijver om , nadat het raamwerk klaar is, de
sportvisie te schrijven. Deze zou door de gemeente geleverd of bekostigd moeten worden.
Misschien kan deze ook gebruikt worden om de visie van andere werkgroepen te schrijven / een
gezamenlijk uitwerkingsrapport van de Voorzieningenkaart te maken.
4. Actielijst:






Creatieve werkvormen om de sportvisie te maken.
De gemeente brengt in beeld:
a. de bevolkingsopbouw en –ontwikkeling in het werkgebied Ravenstein.
b. Gemeentelijk sportbeleid
c. de bezetting van de gemeentelijke binnensportvoorzieningen in Ravenstein (HEVO
onderzoek)
De gemeente verspreid het visie-document over fusie van VV Ravenstein en SDDL.
Nagaan of we alle sportverenigingen/-clubs in Ravenstein in beeld hebben (KBO erbij?).

5. Afspraken
1. Alle werkgroepsleden verzamelen visies en ideeën over thema’s/sleutelwoorden rondom sport.
2. Volgende keer het verslag van de vorige vergadering en deze vergadering vast stellen.
3. Planning werkgroep bijeenkomsten:

Locatie: Oude Raadhuis
Van 19:30 - 21:30
Werkgroep Sport
week 44

do 03-11-16

week 47

wo 23-11-16

week 50

do 15-12-16

week 4

wo 25-01-17

week 7

do 16-02-17

week 10

wo 08-03-17

week 13

do 30-03-17

week 16

wo 19-04-17

week 19

do 11-05-17

Wiljan Mentink.

Werkgroepen Sport en Cultuur &Toerisme vergaderen op
dezelfde datum. Uitwisseling werkgroepen onderling (en met
werkgroep Ontmoeten) vindt plaats binnen deze planning.

