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Visie op sport en bewegen Als basis zal er weer een meerjarenbeleid dienen te komen 
ten aanzien van sport en bewegen. Sport en bewegen is 
daarbij geen doel op zich maar ondersteunt beleid op andere 
gebieden zoals: gezonde samenleving, sociale cohesie en 
bestrijding van criminaliteit. 
 

Sport en participatie  

1. Breedtesport als 
basisvoorziening 

Breedtesport vormt de basis van de samenleving.  
Er dient een ruime vorm van bewegingsaanbod te zijn. 
Het bewegingsaanbod kan divers zijn, zoals verenigingen, 
commercieel, maar ook in de openbare ruimte.  
Ook bij de plannen ‘Purmerend 2040’ dient er voldoende 
ruimte te zijn voor aanbod van breedtesport in iedere wijk. 
 

  

2. Betaalbare tarieven 
sportverenigingen 

Verenigingen hebben te maken met stijgende lasten.  
Dit komt mede voort aan de eisen die wet- en regelgeving 
stelt op het gebied van Horeca, veiligheid en competenties 
van trainers. Lokaal dienen de tarieven daarom niet meer te 
stijgen dan de gemiddelde inflatie.  
Om de sport voor de individuele inwoner betaalbaar te 
houden dient de ‘M€€rDoen-regeling’ meer aandacht krijgen 
in de gemeentelijke uitingen en zullen verenigingen bewuster  
met deze problematiek om moeten gaan.  
  

  

3. Vrijwilligerspunt voor  
de sport 

Sportverenigingen kennen een zeer grote diversiteit van 
vrijwilligerswerk, zoals: bestuurders, trainers, begeleiders en 
veel helpers voor de ‘klussen’ die gedaan moeten worden.  
Gezien deze specifieke vraag zien wij de noodzaak om een 
‘gespecialiseerd’ punt in te richten hiervoor.  
Dit omdat de huidige kanalen nimmer een vrijwilliger voor de 
sport hebben opgeleverd. Spurd is naast exploitant van de 
sportaccommodaties ook ondersteunend, onder andere met 
de vereniging ondersteuners. Dit levert een zodanig adequaat 
inzicht dat hierdoor een goede match tussen vraag en aanbod 
mogelijk is. 
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Accommodatiebeleid  
4. Investeren in 

sportaccommodaties 
Purmerend maakt goede stappen in het optimaliseren van de 
accommodaties. Veel investeringen zijn gericht op vervanging 
van huidige verouderde accommodaties en dit blijft 
noodzakelijk. 
Om de ambities van verschillende bewegingsaanbieders te 
honoreren zal er ook aandacht dienen te zijn voor nieuwe 
investeringen gericht op een ruimer en veelzijdiger aanbod 
van sport.  
 

  
5. Norm nieuwbouw i.p.v. 

renovatie voor kleedruimtes 
die nodig aan vervanging toe 
zijn. 

Kleedruimtes van sportverenigingen zijn na een groot aantal 
gebruiksjaren toe aan vervanging. Renoveren door de 
vereniging is de huidige norm.  
Dat betekent dat verenigingen hiervoor zelf in beginsel de 
financiering moeten regelen. In de praktijk blijkt dit niet 
mogelijk en gezien vaak de hoogte van de bedragen is dit ook 
onverantwoord naar de leden.  
Aangezien gebouwen en dus accommodaties na 40 jaar zijn 
afgeschreven is het wenselijk dan de norm ‘nieuwbouw’ van 
toepassing te verklaren. Deze norm dient ook te gelden voor 
kleedruimtes die technisch eerder dan 40 jaar aan vervanging 
toe zijn. 
Op dat moment is er sprake van een investering. Als dat het 
geval is kunnen zowel de gemeente als de vereniging tot een 
gezamenlijke, betaalbare, financiering komen. Dat houdt de 
verenigingssport in Purmerend betaalbaar.  
 

  

6. Toegankelijkheid 
sportaccommodaties voor 
mensen met functiebeperking 

Niet alle sportaccommodaties zijn nog toegankelijk voor 
mensen met een functiebeperking. Hierbij gaat het niet alleen 
over de voorzieningen voor de toeschouwers maar ook voor 
de deelname aan de sport. Bij buitensportaccommodaties 
ontbreekt het veelal aan een traplift en invalidentoilet. 
Algemene toegankelijkheid dient straks overal normaal te zijn. 
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft daarover in 
december 2016 een voorstel (AMvB) over een wettelijke 
verplichting naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.  
  

  
7. Leeghwaterbad ontwikkelen als 

regionaal vrijetijdscentrum 
Het Leeghwaterbad heeft een ideale ligging en is populair bij 
de Purmerenders. De functie van het Leeghwaterbad kan 
verder worden benut door het Leeghwaterbad door te 
ontwikkelen tot een regionaal vrijetijdscentrum.  
Hierbij kan een diversiteit van bewegingsaanbod worden 
geboden gelieerd aan het water. De zomer events kunnen 
hierbij als inspiratie dienen.  
 
 
 
 
 



Jeugd en onderwijs  
8. Meer en beter 

bewegingsonderwijs in het 
primair onderwijs 

Het primair onderwijs is verplicht om 3 uur 
bewegingsonderwijs per week te bieden. Gemiddeld scoort 
Purmerend zeer laag in Noord-Holland als het gaat om het 
aanbod. Gezien het preventieve karakter om mensen al op 
jonge leeftijd aan het bewegen te krijgen is het van belang dit 
mede als een gemeentelijke verantwoordelijkheid te zien. 
Immers de basis voor het bewegen wordt in de jonge jaren 
gelegd. De gemeente kan bijvoorbeeld samenwerking tussen 
onderwijs en sportaanbieders stimuleren of een 
gemeenschappelijke pool van gekwalificeerde leerkrachten 
opzetten.  
 

Talentontwikkeling en evenementen  

9. Faciliteren talentontwikkeling Lokale talenten hebben een belangrijke rol. Zowel in de wijk 
waar ze wonen, op de vereniging waar ze sporten, op scholen, 
overal. Zij inspireren anderen om te gaan bewegen en hebben 
een positieve invloed op de stadspromotie. 
Talentontwikkeling is een zaak tussen de vereniging en de 
(sub) topsporter. Wel kan de gemeente partijen 
samenbrengen om de sport te promoten. Bijvoorbeeld door 
het creëren van samenwerkingsverbanden tussen 
stadspromotie, (top) sporters en verenigingen.  
 

  
10. Faciliteren topsporters Omdat Purmerend geen hoger onderwijs kent verdwijnen na 

hun 18e jaar veel talenten uit Purmerend. Buiten onze stad 
zetten zij hun sportieve carrière voort. Het zal goed zijn als 
Purmerend erin slaagt om de (top) sporters langer te binden 
door middel van bijvoorbeeld studentenhuisvesting aan te 
bieden. 
 

  
11. Faciliteren evenementen  Evenementen dienen te voldoen aan vele vergunningen maar 

dienen ook aan eisen te voldoen op het gebied van veiligheid, 
verkeersregulering en EHBO etc. De gemeente kan hierbij 
faciliterend optreden.  
 

Fysieke omgeving  

12. Sport- en beweegactiviteiten in 
de openbare ruimte 

Vormen van bewegingsaanbod dienen in de stad ruim te 
worden aangeboden. 
Dat kan een diversiteit van bewegingsaanbod zijn, zoals 
verenigingen, commercieel, maar ook in de openbare ruimte. 
Hierbij kunnen we denken aan Johan Cruyff veldjes, ‘punaises’ 
voor de hardlopers of brede veilige fietspaden in en rond de 
stad. 

  
13. Duurzaamheid 

sportaccommodaties 
Bij investeringen dient het beleid er op gericht te zijn de 
duurzaamheid te verhogen. Zowel bij ligging als ook bij de 
inrichtingen en de energievoorziening. Immers sport maakt in 
de breedte onderdeel uit van een duurzame samenleving.  



Wet- en regelgeving  
14. Herinvoeren gemeentegarantie 

bij financiering door 
verenigingen 

Enige jaren terug is de gemeentegarantie voor verenigingen 
voor financieren komen te vervallen. Het effect is dat 
verenigingen hierdoor geen leningen van banken kunnen 
krijgen om te investeren.  
Gegeven het feit dat in het verleden nimmer een beroep op 
de garantie is gedaan en de zekerheid van de vele regels waar 
een financieringsaanvraag aan moet voldoen is het belangrijk 
dat de gemeentegarantie weer terugkomt. 
Deze maatregel kost in beginsel heel weinig maar stelt 
verenigingen wel in staat verder te groeien en te investeren.  
 

  
15. Naar buiten gerichte reclame 

toestaan bij 
buitensportaccommodaties 

Voor buitensportaccommodaties laat het reclamebeleid nu 
alleen naar ‘binnen gerichte’ reclame toe. Hierdoor missen 
veel verenigingen inkomsten.  
Mede het gegeven beleid van omringende gemeenten waarbij 
dit wel mogelijk is, is het belangrijk het huidige reclamebeleid 
op dit punt aan te passen. 
 

  

16. Aanpassing terrassen 
buitensportaccommodaties 
regelgeving horeca  

De regelgeving voor drank- en horeca is duidelijk. Ook de 
handhaving hiervan is belangrijk. In sommige gevallen leidt dit 
tot rechtsongelijkheid, bijvoorbeeld wanneer een terras direct 
toegankelijk is vanaf de openbare ruimte.  
Een goede afspraak met de verenigingen en handhaving dient 
te zorgen dat er voor sportverenigingen een eenduidig beleid 
is, waarbij er sprake is van besloten ruimtes. 
 

  
17. Beleid maken voor  

toekomstige locaties 
buitensportaccommodaties 

De plannen voor de woningbouw ‘Purmerend 2040’ zijn 
belangrijk om de stad ook in de toekomst aantrekkelijk te 
houden. Bij de inrichting dient in iedere wijk voldoende 
bewegingsaanbod te zijn maar ook in de toekomst dient er 
ruimte tot groei te zijn.  
Dit is belangrijk omdat nu al verenigingen tegen hum 
beperkingen aanlopen qua groei. Hierbij kan gedacht worden 
aan de kavels langs de Westerweg en de toekomstige 
ontwikkelingen van De Koog. 
 

 


