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Inhoud mededeling 

 

Graag willen we u als raad informeren over de stand van zaken t.a.v. de Sportieve Routes 

Hillegom.  

 

In april 2021 is de gezondheidsbeweging Healthy Hillegom door het burgerinitiatief van 

het Julianapark en leden van SDO benaderd met het idee om de openbare parken van 

Hillegom met elkaar te verbinden d.m.v. hardloop- en wandelroutes. Dit idee sluit aan bij 

de ambitie vanuit het lokale sport- en preventieakkoord om de leefomgeving 

beweegvriendelijker te maken en de drempel tot bewegen te verlagen.  

 

Het burgerinitiatief heeft samen met Healthy Hillegom dit idee verder uitgewerkt onder de 

projectnaam Sportieve Routes Hillegom. Het uiteindelijke plan is om in de openbare 

parken verschillende sporttoestellen te plaatsen en deze te verbinden met gemarkeerde 

hardloop- en wandelroutes. Met de Sportieve Routes Hillegom moet de drempel tot 

bewegen worden verlaagd en krijgt een zeer breed publiek een extra mogelijkheid om te 

werken aan hun conditie, kracht en/of coördinatie.  

 

In samenwerking met Healthy Hillegom zal er samen met inwoners en partners input 

opgehaald worden omtrent het ontwerp van de Sportieve Routes Hillegom. We zijn ons 

ervan bewust dat het realiseren van een dergelijk project alleen niet genoeg zal zijn. Er 

wordt ook nagedacht over de activatie en exploitatie van de route. Via Healthy Hillegom 

zal er samen met inwoners en partners zoals fysiotherapeuten, beweeg professionals en 

anderen een programma samengesteld worden dat aansluit bij de wensen van specifieke 

doelgroepen. Via deze gerichte activatie kan de Sportieve Routes Hillegom een bijdragen 

leveren aan het terugdringen van gezondheidsverschillen.    

 

Op 7 juni 2021 is er met de steun van de gemeente door de initiatiefnemers een 

subsidieaanvraag gedaan van €50.000 bij de Provincie Zuid-Holland op de call: Gezonde 

en beweegvriendelijke leefomgeving – Gezond en veilig Zuid-Holland. Dit is een 

meerjarige projectsubsidie die loopt van 2021 tot 2023. Deze subsidie aanvraag is 

gehonoreerd. De realisatietermijn van de subsidie is 18 maanden en de startdatum is 

vastgesteld op 1 november 2021.  

 

Daarnaast hebben zich ook andere partijen gemeld die de realisatie van de Sportieve 

Routes Hillegom willen ondersteunen zoals Zorg & Zekerheid (via Healthy Hillegom) en 

Long Alliantie Nederland.  

 

Bijlagen:  

1. Projectplan Sportieve Routes Hillegom 

2. Toekenning subsidie Provincie Zuid-Holland  


