
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag bijeenkomst “Sport- en Beweegnota Hillegom, Keuzes maken” 
 

15 februari 2017, Raadzaal, gemeentehuis Hillegom 
  



 

 
Aanwezig bij deze bijeenkomst: 
Vertegenwoordigers van verschillende sportverenigingen, zorginstellingen, kinderopvangorganisaties, 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs, welzijnsorganisaties, jongerenwerk, GGD Hollands Midden, 
buurtsportcoaches, balletschool, speeltuinen. Toehoorders: enkele raadsleden, een journalist en een 
fotograaf Woensdagkrant/Hillegoms Nieuwsblad/Weekendkrant. 
 
Bij binnenkomst hebben alle aanwezigen een informatiemapje gekregen. In dit mapje: 
- een korte samenvatting van de zgn. kleedkamersessies op 15 en 20 november 2016  
- een infographic met uitkomsten van een online enquête bij het burgerpanel Hillegom 
- een hand-out van de inspiratiesessie “Niet zonder slag of stoot” 
 
 

Opening door wethouder Fred van Trigt  
‘Voorafgaand aan deze avond zijn er twee kleedkamersessies en een inspiratiesessie geweest, waarin 
goed gekeken is naar wat goed gaat én wat beter zou kunnen op het gebied van sport en bewegen in 
Hillegom. Deze avond vragen we de aanwezigen ambities uit te spreken en doelstellingen te 
benoemen. De uitkomsten van deze avond worden meegewogen in de keuzes die we aan de 
Hillegomse gemeenteraad’ voorleggen. 
 

Inleiding avond door Hajo van der Harst 
Projectleider Hajo van der Harst heet allen welkom en is verheugd over de opkomst. 
Vanavond gaan we in een interactief programma keuzes maken. 
 
Vorige bijeenkomsten hebben al concrete resultaten opgeleverd, nl. het opstarten van initiatieven als 
walking football en bewegen voor demente ouderen. 
 
Er ligt een uitdaging om vanuit sport en bewegen de link naar gezondheid te maken, naar samenspel 
en verbinding, inclusief het sociaal domein. Te bepalen: wat doen we wel en wat niet (prioriteiten). 
 
In drie rondes maken we keuze in ambitie, doelstellingen en wat ervoor nodig is om dit op te pakken. 
Voor deze drie interactieve rondes worden de aanwezigen verdeeld in 6 groepjes. 
 
In de 1e ronde staan we stil bij de ambities voor Sport & Bewegen voor Hillegom en in de 2e ronde bij 
de doelstellingen die horen bij de drie thema’s:  
1. sport- en beweegstimulering 
2. accommodaties en ruimte multifunctioneel 
3. maatschappelijke rol van sport en bewegen 
 
 



Ronde 1: keuzes maken op ambitie 
De groepen gaan uiteen en maken een Top 5 van het aantal stemmen per ambitie. De sfeer in de 
verschillende groepen was erg goed. Er werd op een fijne en constructieve manier met elkaar 
samengewerkt. 
 

Ambities per groep 
Aan de groepen werden negen ambities voorgelegd (zie bijlage 1a) met de vraag hier als groep 
maximaal 5 ambities uit te kiezen en te rangschikken naar prioriteit.  Vanuit de groepssessie staken 
drie ambities er duidelijk bovenuit. In volgorde van waardering zijn dat:  
 
1. In Hillegom heeft het onderwijs extra aandacht voor sport- en bewegen, ook in de buitenruimte en 
buurt en werkt zichtbaar samen met de Hillegomse sport- en beweegaanbieders. 
2. In Hillegom maken we het mogelijk dat iedere inwoner die mee wil doen ook mee kan doen aan 
sport- en beweegactiviteiten.  
3. In Hillegom staan sportverenigingen in hun kracht en groeien zij uit tot sportieve buurthuizen als 
ontmoetingsplek voor alle mensen uit de buurt.  Van jong tot oud en van inactief tot sportief 
 

Ambities per deelnemer 
Daarnaast mochten de deelnemers ook individueel hun voorkeur aangeven (zie bijlage 1b). Dit geeft 
gedeeltelijk hetzelfde beeld. Een opvallend verschil met de groepsuitkomst is dat naast de bovenste 
drie ambities met name de vertegenwoordigers van de Sport waarde hechten aan onderstaande 
ambitie: 
4. In Hillegom zorgen we voor hedendaagse, betaalbare sport- en beweegaccommodaties en streven 
we naar multifunctionele sportieve beweegomgevingen die meer bieden dan sport alleen.  
 

  



Ronde 2: keuzes maken op doelstellingen 
Per deelnemer kunnen 6 post-its geplakt worden bij de thema’s Sport- en beweegstimulering, 
accommodaties en ruimte, en de maatschappelijke rol van sport en bewegen. 
Een groene post-it wordt geplakt door sportverenigingen, niet-sportverenigingen plakken een gele 
post-it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenvatting op scores in keuzes maken op doelstellingen 
Thema 1:  Sport en Beweegstimulering 
Binnen Sport- en Beweegstimulering zien we duidelijk verschil in prioritering tussen de Sport en 
Maatschappelijke organisaties. De Sport hecht belang aan 3a, 2a, 2b en 1a tegenover de 
maatschappelijke organisaties die inzetten op 1a, 3b en 2a. Overall komt de top drie in prioritering 
uit op 1a, 3b en 2a. (zie bijlage 2, thema 1) 
 
Thema 2: Maatschappelijke rol van Sport & Bewegen 
De maatschappelijke rol wordt meer gewaardeerd door de maatschappelijke organisaties. De Sport 
geeft hier een iets lagere prioriteit aan behalve 3a. Overall komt de top drie in prioritering uit op 1a, 
3a en 2b. (zie bijlage 2, thema 2) 
 
Thema 3: Accommodatie en Ruimte Multifunctioneel 
Binnen dit thema laten de Sport en de maatschappelijke organisaties een eenduidig beeld zien. Beide 
leggen de prioriteit in het op orde brengen van de accommodaties. Overall ligt de prioritering op 1a 
en 1b. (zie bijlage 2, thema 3) 
 
Hajo vraagt de aanwezigen of zij naar aanleiding van deze ronde ‘hartekreten’ kwijt willen. Vanuit het 
onderwijs wordt de wens uitgesproken om over goede ingerichte sport- en gymzalen te beschikken, 
die akoestisch voldoen om ook een goede les te kunnen geven. Op dit moment wordt Sporthal de 
Vosse ervaren als een ongezonde leslocatie voor gymonderwijs vanwege de geluidsoverlast.  

  



 

Ronde 3: uitwerken doelstellingen 
Wat is nodig om de doelstellingen uit te werken?  
Deze opdracht bleek toch erg lastig en behoeft meer aandacht in een vervolgbijeenkomst. 
 
 

Enkele opmerkingen uit deze ronde: 
Multifunctionele accommodaties hebben zowel voor- als nadelen. 
Opmerking aan de gemeente: Kijk bij regelgeving naar de bestemming; reageer snel. 
Er bestaat een sterke behoefte aan een netwerkverbinding, 1 of 2 keer per jaar elkaar ontmoeten, 
eventueel ook digitaal, voor sport of zelfs in breder (beweeg)verband: verenigingen, onderwijs en 
gezondheidszorg. Meer van het soort bijeenkomsten zoals vanavond. Dit wordt door bijna alle 
groepen genoemd. 
Maak zichtbaar wat er al is bij sportverenigingen etc., leen uit en deel met elkaar (gesloten beurs). 
Leer van elkaar. 
 

Sfeer tijdens de bijeenkomst 
Tijdens de avond heerste een zeer goede sfeer. In de werkgroepen werd goed samengewerkt met 
respect voor elkaars belangen. Dat al tijdens deze bijeenkomsten onderling contacten werden gelegd 
voor mogelijke samenwerking geeft aan dat men bereid is vraagstukken niet meer alleen zelfstandig 
maar ook samen wil oppakken om te komen tot win-win situaties. De Hillegomse bevolking kan trots 
zijn op de grote betrokkenheid van de deelnemers die graag input leveren aan de nieuwe sport en 
beweegnota. 
 

Afronding 
Hajo van der Harst vertelt dat op 20 april 2017 de gemeenteraad een keuze zal maken, waarbij de 
resultaten van deze avond meegewogen worden. 
Een samenvatting van deze avond wordt toegestuurd aan de aanwezigen. 
 



Zowel wethouder Van Trigt als Hajo van der Harst danken de aanwezigen voor hun komst en 
betrokkenheid. Er is veel inzet en enthousiasme geweest en ook was er bereidheid tot breder kijken 
en verbindingen leggen. Dhr. Van Trigt sluit de avond af met de wens: laten we dat vasthouden en 
regelmatig bij elkaar komen. 
 
 
Bijlagen bij dit verslag: 
1a: Ambities per groep 
1b: Ambities per deelnemer 
2: Thema’s en doelstellingen 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 a     Ambities per groep Groepen     

Sport- en Beweegvisie 2017-2020  Keuze in 
Ambitie  1 2 3 4 5 6 7 Totaal Gemiddeld 

hoe 
vaak Prio 

Waar moet het aan bijdragen: Alles wat wij samen 
doen en/of maken in het primaire proces moet een 
bijdrage leveren aan het hogere doel       

In Hillegom zorgen we voor hedendaagse, betaalbare 
sport- en beweegaccommodaties en streven we naar 
multifunctionele sportieve beweegomgevingen die meer 
bieden dan Sport alleen. 

3 0 0 2 3 1 4 13 1,9 5 4 

In Hillegom hebben we in de openbare ruimte aandacht 
voor een beweegvriendelijke omgeving die uitnodigt tot 
actief bewegen of sporten. 

0 1 3 1 0 0 0 5 0,7 4   

In Hillegom staan sportverenigingen in hun kracht en 
groeien zij uit tot sportieve buurthuizen als ontmoetingsplek 
voor alle mensen uit de buurt.  Van jong tot oud en van 
inactief tot sportief. 

0 3 5 0 5 5 0 18 2,6 4 3 

In Hillegom waarderen wij vrijwilligersorganisaties in de 
sport en dagen wij sport- en beweegorganisaties uit een 
bijdrage te leveren aan Sociale Duurzaamheid en 
Maatschappelijke Verbondenheid.   

2 0 0 4 0 4 1 11 1,6 4   

In Hillegom streven we naar fitte, vitale en gezonde 
burgers, die elkaar ontmoeten en deelnemen aan sociale 
activiteiten.  

1 2 0 0 0 2 5 10 1,4 4   

In Hillegom maken we het mogelijk dat iedere inwoner die 
mee wil doen ook mee kan doen aan sport- en 
beweegactiviteiten.  

5 5 2 3 2 0 3 20 2,9 6 2 

In Hillegom stimuleren wij elkaar om actief mee te doen 
met sport- en beweegactiviteiten en werken we zoveel 
mogelijk samen met de partners uit het sociale domein.  

0 0 0 0 0 3 0 3 0,4 1   



In Hillegom heeft het onderwijs extra aandacht voor sport- 
en bewegen, ook in de buitenruimte en buurt en werkt 
zichtbaar samen met de Hillegomse sport- en 
beweegaanbieders.  

4 4 4 5 4 0 2 23 3,3 6 1 

In Hillegom wordt sport- en bewegen bewust gebruikt om 
burgers te re-integreren binnen socialisatie of 
arbeidsproces.                0 0,0     

 



  

Bijlage 1 b ambities per deelnemer SPORT MAATSCH totaal 

Sport- en Beweegvisie 2017-2020  Keuze in Ambitie        

Waar moet het aan bijdragen: Alles wat wij samen doen 
en/of maken in het primaire proces moet een bijdrage 
leveren aan het hogere doel 

      

In Hillegom zorgen we voor hedendaagse, betaalbare sport- en 
beweegaccommodaties en streven we naar multifunctionele 
sportieve beweegomgevingen die meer bieden dan Sport alleen. 

10 5 15 

In Hillegom hebben we in de openbare ruimte aandacht voor een 
beweegvriendelijke omgeving die uitnodigt tot actief bewegen of 
sporten. 

0 5 5 

In Hillegom staan sportverenigingen in hun kracht en groeien zij 
uit tot sportieve buurthuizen als ontmoetingsplek voor alle 
mensen uit de buurt.  Van jong tot oud en van inactief tot 
sportief. 

5 10 15 

In Hillegom waarderen wij vrijwilligersorganisaties in de sport en 
dagen wij sport- en beweegorganisaties uit een bijdrage te 
leveren aan Sociale Duurzaamheid en Maatschappelijke 
Verbondenheid.  

4 7 11 

In Hillegom streven we naar fitte, vitale en gezonde burgers, die 
elkaar ontmoeten en deelnemen aan sociale activiteiten.  5 4 9 

In Hillegom maken we het mogelijk dat iedere inwoner die mee 
wil doen ook mee kan doen aan sport- en beweegactiviteiten.  

4 11 15 

In Hillegom stimuleren wij elkaar om actief mee te doen met 
sport- en beweegactiviteiten en werken we zoveel mogelijk 
samen met de partners uit het sociale domein.  

1 5 6 

In Hillegom heeft het onderwijs extra aandacht voor sport- en 
bewegen, ook in de buitenruimte en buurt en werkt zichtbaar 
samen met de Hillegomse sport- en beweegaanbieders.  

3 9 12 

In Hillegom wordt sport- en bewegen bewust gebruikt om 
burgers te re-integreren binnen socialisatie of arbeidsproces.  1 1 2 

Aantal keren gestickerd door 30 personen (3 stickers per persoon) 33 57 90 



 

Bijlage 2 Thema's en Doelstellingen     
Thema 1: Sport en Beweegstimulering Sport Maatsch. totaal prio 

1. Sport en bewegen meer toegankelijk         

1a. We bieden een doorlopend sportaanbod voor de jeugd. Op de basisschool, op het voortgezet onderwijs, in 
naschoolse-/buitenschoolse-/ en kinderopvang en in de eigen wijk 4 14 18 1 

1b. Daar waar sport- en beweegdeelname aantoonbaar achterblijft gaan we maatwerk aanbieden en mensen 
helpen bij de eerste stap. De persoonlijke belemmering mag geen reden vormen om niet te sporten 0 6 6   

2. Sport en Bewegen meer onder de aandacht         
2a. De activiteiten die we nu al organiseren gaan we beter onder de aandacht brengen, waarbij we bestaande en 
nieuwe media inzetten 5 3 8 3 
2b. We bieden ruimte om meer aansprekende sportactiviteiten en mooie side-events te organiseren om inwoners 
te stimuleren te gaan sporten en bewegen. 4 1 5   
2c. Onze sportieve successen gaan we met elkaar delen en vieren.  0 2 2   

3. Sportvereniging in haar kracht         
3a. We streven naar sterke en vitale sport en beweegaanbieders 5 2 7   
3b. De sport houden we zoveel mogelijk betaalbaar, voor sport- en beweegaanbieders en gebruikers, door slim 
gebruik te maken van fondsen en/of regelingen 2 7 9 2 
3c. We bieden ruimte om het verenigingskader te bekwamen in vaardigheden gericht op het voorbereid zijn op 
de toekomst. 2 4 6   

subtotaal 22 39 61   

     
Thema 2: Maatschappelijke Rol Sport Maatsch.     

1. Wie en waar zijn onze doelgroepen         

1a. We gaan samen met partners onze doelgroepen benoemen, bereiken en een beweegprogramma 
ontwikkelen dat past bij de wens van de doelgroep. Uitgangspunt is vraaggericht werken: wat wil de doelgroep, 
waar en wanneer. 2 12 14 1 

2. Meer beweging zet mensen in beweging         
2.a We gaan opzoek naar verbindingen met het sociale domein, de WMO, Jeugdzorg en Participatie 2 6 8   

2b. We gaan met sport de mensen in de samenleving weer op weg helpen. Met als doel om ze te laten bewegen, 
maar misschien nog wel meer met als doel om ze weer deel te laten nemen aan de maatschappij. En omdat elke 
groep een andere aanpak vraagt, kijken we er situatie welke vorm van maatwerk nodig is. 

3 8 11 3 

3. Een veilig sport- en beweegklimaat         
3a. We stimuleren ‘open’ verenigingen en verenigingen met een maatschappelijke functie om een veilig sport- en 
beweegklimaat te creëren. Want onze sportverenigingen zijn van grote sociale waarde 6 6 12 2 
3b. Als sport- en beweegaanbieders maatschappelijk betrokken zijn, dan gaan we ze daarbij ondersteunen of 
daarvoor belonen.  2   2   

subtotaal 15 32 47   

     
Thema 3: Accommodaties en Ruimte Sport Maatsch.     

1. We brengen accommodaties op orde         
1a. We zorgen dat onze sport- en beweegaccommodaties aangepast zijn aan de eisen van deze tijd. 6 4 10 2 
1.b We gaan onze accommodaties meer en beter benutten. En waar nodig grijpen we in om vraag en aanbod 
meer in evenwicht te brengen. Clusteren, multifunctioneel gebruik en samen delen. 7 9 16 1 
1c. We gaan voor duurzame accommodaties en een duurzame leefomgeving. Zo kunnen we komen tot een 
duurzame sportbeoefening in een mooie omgeving. 2 0 2   

2. De openbare ruimte richten we meer beweegvriendelijk in          
2a. We brengen Sport-, beweeg- en speelplekken onder de aandacht 0 2 2   
2b. Schoolpleinen en sportparken stellen we waar mogelijk open 0 6 6   
2c. Lang leve de buitenruimte. Dit doen we door beter zichtbare wandel, loop- en fietsroutes. En het plaatsen van 
fitnesstoestellen in de buitenruimte. Aanleggen van ‘ommetjes’. 1 4 5   

2. Binnen de exploitatie bieden we meer ruimte voor ondernemerschap         
3a. We bieden ruimte voor eigen initiatieven en ondernemerschap wordt gestimuleerd. 5 1 6   
3b. We zoeken naar optimalisatie van beheer- en exploitatievormen.  0 3 3   

subtotaal 21 29 50   

     
Totalen 58 100 158  

 
 
 


