Brengt Enkhuizen
in beweging

Aan de politieke partijen van de Gemeente Enkhuizen
Sport Beweegt! is een vereniging van veel Enkhuizer
sportverenigingen. Voorafgaand aan de vorige
gemeenteraadsverkiezingen organiseerde Sport Beweegt!
een verkiezingsdebat.

Binnensportaccommodaties
Op basis van de door de Raad vastgestelde
visie op binnensportaccommodaties wordt
gedurende de collegeperiode 2018-2022 een
uitvoeringsnotitie opgesteld, voorzien van
een planning en een begroting. De
accommodaties moeten faciliterend zijn aan
de gewenste sportcultuur in Enkhuizen.
Sportpark Immerhorn wordt voltooid als
multifunctionele sportaccommodatie. Het

Voor de komende verkiezingen is het de wens van Sport
Beweegt! om input te geven aan uw verkiezingsprogramma.
Daartoe hebben de leden de volgende items geformuleerd.
Sport Beweegt! hoopt dat u een of meerdere items wil
opnemen in uw verkiezingsprogramma.
Wij zijn van harte bereid nadere toelichting te geven.
namens het bestuur van Sport Beweegt!,
Bram Sluis [bramsluis51@gmail.com]

zwembad wordt aangepast aan de eisen
van de tijd.

Veilig sportklimaat
De Gemeente Enkhuizen stelt met de
sportverenigingen en relevante
partners een beleid op voor een
veilig en stimulerend sportklimaat.
Dit beleid betreft ook de niet in
verenigingsverband actieve sporters.
De kwaliteit van de begeleiding van
sporters, ehbo en blessurepreventie,
veiligheid (zowel sociale als fysieke)
en toezicht, hygiëne en gezondheid
zijn elementen van dit beleid.
Het beleid wordt voorzien van een
uitvoeringsplan waar de verenigingen
de verantwoordelijkheid voor nemen.

Brengt Enkhuizen
in beweging
onderwijs
sportverenigingen

Sportief bewegen voor senioren
Met welzijnsorganisaties gericht op
senioren, sportverenigingen en de
gezondheidszorg wordt een
stimuleringsprogramma ontwikkeld
en gerealiseerd om senioren in een
sociale omgeving te stimuleren tot

gemeente

méér en gezond bewegen en een
gezonde leefstijl.

Dit willen wij bereiken:
bevorderen van geestelijk en lichamelijk welzijn van
alle leeftijdscategorieën in Enkhuizen
meer jongeren stimuleren tot buitenschools sporten

Driehoek gemeente – onderwijs –
sport en bewegen
Met het doel een optimale bijdrage te
leveren aan geestelijk en lichamelijk welzijn
wordt een actieve samenwerking opgezet
tussen de gemeente, het onderwijs en de
sportverenigingen. Deze samenwerking
moet meer jongeren stimuleren tot buitenschools sporten en bewegen en een bijdrage
leveren aan geestelijk en lichamelijk welzijn.

