
 

 

 

Gemeente Tilburg 

t.a.v. de informateur, dhr Bengevoord  

 

Onderwerp: Advies coalitieakkoord op het gebied van sport en bewegen 

Tilburg, 6 april 2022 

 

Geachte heer Bengevoord, 

 

De Tilburgse Sportraad adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente over het sportbeleid in de gemeente. 

Bij het formeren van een nieuw coalitieakkoord voor de nieuwe raadsperiode, willen wij de formerende 

partijen graag onderstaande suggesties meegeven. Deze zijn tot stand gekomen in dialoog met het brede 

sport- en beweegveld in Tilburg, als aanvulling op ons Sportmanifest 2022-2026. Het zijn concrete uitwerkingen 

van wat de formerende partijen in hun partijprogramma’s over sport en bewegen hebben opgenomen. 

 

Als Corona ons iets geleerd heeft is het wel dat voorkomen beter is dan genezen; het is dus zinvol het sport- en 

beweeg gedrag van alle Tilburgers een impuls te geven. Dit verkleint tevens de gezondheidsverschillen. 

 

Daarom: 

• Investeer extra in sport, omdat elke daarin geïnvesteerde euro minimaal 2,5 euro oplevert (Social Return 

on Investment onderzoek Ecorys 2021) 

• Help sportverenigingen met het verduurzamen van hun clubaccommodatie, door hiervoor subsidies 

beschikbaar te stellen. 

• Help sportclubs en sportondernemers die willen investeren in het versterken van hun wijk- en 

buurtfunctie. 

• Help sportondernemers aan een helder aanspreekpunt binnen de gemeente om te kunnen praten over 

hun maatschappelijke rol en betrokkenheid in de stad. 

• Help basisscholen met het organiseren van minimaal 2 uur gymles door een vakleerkracht en biedt gratis 

schoolzwemmen aan. Zodat alle kinderen opgroeien met voldoende aandacht voor gezond bewegen en 

noodzakelijke bewegingsvaardigheden.  

• Zorg dat al het sport- en beweegaanbod zichtbaar en laagdrempelig is. Biedt minima en kwetsbare 

doelgroepen meer ondersteuning bij het vinden van hun weg naar de sport.  

• Zorg er tevens voor dat organisaties en instellingen die zich inzetten voor min of meer kwetsbare 

Tilburgers (GGD, KBO, ContourdeTwern enz.) beter met elkaar gaan samenwerken. 

• Zorg voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van accommodaties. Een groene omgeving nodigt 

inwoners uit de sportaccommodatie wandelend of fietsend te bezoeken. 

• Zorg dat de stad een speelplek wordt voor iedereen. Juist daar waar verdichting van woningen plaatsvindt, 

is een leefbare en groene openbare ruimte essentieel! Houdt daarom bij stadsontwikkelingen vast aan 

richtlijnen die daarbij helpen, zoals de vastgestelde aanpak Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen. 

• Ontwikkel daarnaast een sport- en beweegkaart om, naar voorbeeld van de recent geactualiseerde 

stadsnatuurkaart, gegarandeerd ruimte voor sporten en (fun-)bewegen te verwerken in de ruimtelijke 

ordening. 

• Zorg voor continue aandacht voor en financiering van (top)sportevenementen en hun maatschappelijke 

side-events, om op die manier de kracht van topsport en talent te benutten voor de breedtesport. Hierbij 

is zowel jaarlijkse subsidie voor bestaande topsportevenementen, als het opbouwen van een spaarpot 

voor incidentele, grotere topsportevenementen en hun maatschappelijke side-events belangrijk. 

• Blijf de beweging van #TeamTilburg stimuleren en coördineren en zoek borging samen met het 

bedrijfsleven.  

 

Hoe meer en beter er in Tilburg bewogen wordt, hoe gezonder, gelukkiger en socialer de stad wordt. 

 

Met sportieve groet, 

Namens de Tilburgse Sportraad,  

 

 

 

Frans van de Ven 

Voorzitter 


