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Drie pijlers

1. Sportstimulering

2. Sportverenigingen

3. Sportaccommodaties



Pijler 3: Sportaccommodaties

Ambities Sportaccommodatie

• Voor de komende beleidsperiode heeft de gemeente 
geen verdere ambities op het gebied van de 
sportaccommodaties. De gemeente volgt de 
ontwikkelingen op Zanderij en zal initiatieven tot 
verdere samenwerking ondersteunen.
Het gebruik van de accommodaties door de 
sportaanbieders wordt in de gaten gehouden. Mocht 
het gebruik dusdanig toenemen dat de accommodaties 
in de komende vier jaar ontoereikend worden, dan zal 
de gemeente hier oplossingen voor zoeken.  



Beeld van de reacties

1. Hillegom heeft fantastische sport accommodaties: SV 
Hillegom en zwembad De Vosse. 

2. Jammer dat andere sporten niet zijn meegenomen in 
vernieuwing sportpark Zanderij.

3. Multifunctioneel gebruik en samenwerking op 
sportpark kan beter benut worden.

4. Nu tijd voor de andere ‘kleine’ sporten om 
kwaliteitsslag te maken.

5. Tarieven binnensport te hoog t.o.v. regio 

6. Gebruik Fioretti niet optimaal in verhuur en ruimte. 



Pijler 2: Sportverenigingen

Ambitie Verenigingsondersteuning

De gemeente wil in overleg met de sportverenigingen en 
Stichting Welzijn Hillegom, toewerken naar één van de drie 
scenario’s voor verenigingsondersteuning:

1. Verenigingsondersteuning wordt aan alle verenigingen 
aangeboden vanuit Stichting Welzijn Hillegom.

2. Verenigingsondersteuning wordt alleen aan kleine 
sportverenigingen aangeboden.

3. Sportverenigingen krijgen budget om zelf verenigings-
ondersteuning in te kopen.



Beeld van de reacties

1. Verenigingsondersteuning niet uitgevoerd

2. Subsidies worden gewaardeerd 

3. Goed dat er aandacht is voor huldiging kampioenen

4. Leden aanwas, vinden vrijwilligers en exploitatie 
rondkrijgen zorgpunten van de clubs

5. Sportstimulering zit soms eigen activiteiten in de weg

6. Gebrek aan samenwerking en medewerking vanuit 
het onderwijs

7. Afstemming met Welzijn Hillegom en 
Buurtsportcoaches gewenst. 



Pijler 1: Sportstimulering

• Geïntegreerde sport en gezondheid beleidsnota

• In de landelijke en regionale gezondheidsnota’s 
zijn sporten en bewegen tot speerpunten 
benoemd om de gezondheid van mensen te 
verbeteren. Hillegom heeft de speerpunten en 
ambities overgenomen en een geïntegreerde 
gezondheid en sportstimulering beleidsnota 
geschreven, ‘Gezonder in Hillegom’. 



Ambities ‘Gezonder in Hillegom’ 2013-2016

• Het stimuleren van sporten en bewegen om een betere 
gezondheid te krijgen. Een betere gezondheid hangt af 
van meer factoren: gezond en voedzaam eten, 
voldoende rust en een gezonde omgeving. Het lokale 
gezondheidsbeleid richt zich niet op al deze factoren. 
De nota richt zich op datgene wat de gemeente kan 
beïnvloeden, het stimuleren van bewegen en sporten.

• De ambities voor deze beleidsnota hebben betrekking 
op regelmatig sporten, voldoen aan de beweegnorm 
en vermindering van overgewicht. Vanuit de gedachte 
dat mensen die meer bewegen, meer calorieën 
verbranden en gewicht verliezen.



Beeld van de reacties

1. Goed dat Buurtsportcoaches er zijn!
2. Diversiteit aanbod BSC levert bijdrage aan beweegklimaat.
3. BSC leveren goede ondersteuning bij gerichte 

samenwerking 
4. BSC behouden en niet laten afhangen van subsidies 
5. Jeugdsportfonds goed initiatief

6. Sport niet bekend met doestellingen sportnota
7. Weinig van samenwerking gemerkt
8. Niet goed zichtbaar wat BSC doen.
9. Contact met sportclubs kan beter. 


