Aanvullingen sport:

Raalte als kloppend hart van sport, bewegen én vitaliteit
Wij willen sporten én bewegen stimuleren, zodat iedere inwoner van Raalte op zijn of haar eigen
niveau en manier kan genieten van sporten en bewegen. Want sporten en bewegen zorgt voor vitale
en veerkrachtige inwoners, meer sociale contacten, meer levensgeluk en daagt uit om het beste uit
jezelf te halen. Wij zijn trots op het veelzijdig sportaanbod in onze gemeente. Er is een breed aanbod
voor jong en oud en voor mensen met een beperking. We staan open voor uitbreiding van het aanbod.

Ondersteuning en waardering vrijwilligerswerk
Als we kijken naar de ontwikkelingen in de sport dan zien we dat het voor de verenigingen steeds
moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Om deze zorgelijke tendens een halt toe te roepen, gaan
wij samen met vertegenwoordigers van sportverenigingen kijken hoe wij de vrijwilligers kunnen
ondersteunen en waarderen, zodat het aantrekkelijk wordt om vrijwilligerswerk te gaan en blijven
doen.

Veranderende behoefte
Als het gaat om sportbeleving dan zien we een veranderende behoefte van onze inwoners. Er is
meer behoefte aan ongeorganiseerde sport. Om dit mogelijk te maken willen we investeren in goede
fiets- en wandelpaden, openbare sport- en beweegparken en een inrichting van groene openbare
ruimtes waardoor onze inwoners worden aangetrokken om te gaan bewegen.

Betaalbare sport
Deelname aan sport moet voor iedereen betaalbaar zijn! Dus ook voor mensen met een smalle beurs.
Met specifieke regelingen willen we dit vorm geven. Daarnaast stimuleren we deelname aan sport én
bewegen via algemene subsidieregelingen. Wij vinden het van belang dat het subsidiebudget goed
wordt verdeeld, zodat alle takken van sport en bewegen aan de orde komen.

Stimuleren deelname aan sport
Om deelname aan sport te stimuleren willen wij extra ondersteuning bieden aan inwoners die een
zetje nodig hebben om in beweging te komen We vinden het belangrijk dat iedereen op zijn eigen
niveau en zijn eigen manier, zijn eigen top kan halen. Hiervoor is samenwerking, kennisontwikkeling
en verbinding nodig tussen domeinen als sport, onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid, maar ook
tussen sportaanbieders onderling. Wij willen een podium bieden aan talentvolle sporters en
(top)sportevenementen, want topsport inspireert en maakt ons Sallanders nog trotser. Alleen samen
kunnen we van Raalte het kloppend hart van sport, bewegen én vitaliteit maken!

