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1. Opening door onze gastvoorzitter Joris 

Baur en wethouder Bram Jacobs

2. Iedereen kan Sporten Noord Limburg

3. Sportakkoord: een terugblik op 

gerealiseerde ambities

4. Even voorstellen!

5. Sportakkoord: samen aan de slag voor 

2022!

6. Afsluiting door wethouder Bram Jacobs

Agenda



Iedereen kan Sporten 
Noord-Limburg

Regionaal steunpunt Aangepast Sporten

https://www.youtube.com/watch?v=pRQzSqecPRU


Geschiedenis

• Samenwerkingsverband Aangepast Sporten (2006)

• Samenwerking 7 gemeenten

• Partnerschap met Speciaal Onderwijsscholen en zorginstellingen

• Regiovisie Sportregio Noord-Limburg

• Uitvoeringsmodel programma ‘Bij ons beweegt iedereen’ 

• MEE (2017)



Pijlers

Sportaanbod

- Aangepast sportaanbod inzichtelijk

- 120 sportactiviteiten door 95 sportaanbieders

- Deskundigheidsbevordering verenigingen

Sportstimulering

- Maatwerk activiteiten met partners om sport te stimuleren

- Samenwerking zorgaanbieders en speciaal onderwijs

- Beweegmakelaar

Participatie door sport als middel

- Wegnemen drempels regionale sportevenementen

- X-Toppers, Venrayse Singelloop en X-triatlon

https://www.youtube.com/watch?v=GTAyKC9mqm8
https://www.youtube.com/watch?v=Tb_GT14BuVI


Uitgelicht

www.unieksporten.nl of de Uniek Sporten App

Beweegmakelaar 

- Behoefte inventarisering

- Individuele sport vraagstukken

- Maatwerk

http://www.unieksporten.nl/


www.iedereenkansporten.nl

info@iedereenkansporten.nl

http://www.iedereenkansporten.nl/


De gemeente zet zich in voor een gezonde en 

actieve leefstijl in een gezonde omgeving, onder de 

vlag ‘Gewoon Samen Fit.’ We willen ervoor zorgen 

dat een gezonde keus vanzelfsprekend is. En gaan 

er samen met jullie voor zorgen dat iedereen binnen 

onze gemeente gezond en veilig kan opgroeien en 

zichzelf kan zijn.

“Samen sport toekomstbestendig, leuk 

en voor iedereen toegankelijk maken.”

Gewoon Samen Fit



Rookvrij + waterdrinkbeleid
We willen samen met inwoners, verenigingen en professionals werken aan een omgeving waarin

kinderen gezond kunnen opgroeien. We vinden het belangrijk dat het niet alleen leuker, maar ook

makkelijker wordt om gezond te leven.

- Thema 1 - Samen fit door sport en bewegen

2019 2020



Gezond gedrag

Jong geleerd, is oud gedaan. Het aanleren van gezond gedrag kan het beste al zo jong

mogelijk starten. In voorschoolse voorzieningen, onderwijs en bij verenigingen leveren de

buurtsportcoaches een impuls aan een brede motorische ontwikkeling.

- Thema 2 - Wij leren bewegen

Jong geleerd, is oud gedaan!

2020 2018



Meedoen, bewegen

- Thema 3 - Sport en bewegen voor iedereen

Meedoen, bewegen… het is lang niet voor iedereen

vanzelfsprekend. Dat kan en moet anders, vinden

we. Bewegen en sport moeten toegankelijk zijn voor

iedereen!



Wij maken ons sterk voor ruimte die uitnodigt tot bewegen. Dat gaat verder 

dan voor sport aangemerkte ruimten zoals sporthallen en buitensport-

accommodaties. Ook de openbare ruimte – dichtbij huis, school of het werk –

moet inwoners verleiden om te bewegen! Verder gaan we voor duurzame 

sportaccommodaties in de gemeente Beesel!

Duurzaam

- Thema 4 – Ruimte voor sport en bewegen

20212021

20212020



Mensen in beweging houden en krijgen

- Thema 5 - Samen met verenigingen en beweegaanbieders

We hebben een rijk sport- en beweegaanbod. Dat zorgt voor ontmoeting, meedoen en bewegen. Samen

met onze verenigingen en sportaanbieders willen we mensen in beweging houden en krijgen. We denken

als gemeente graag mee bij nieuwe initiatieven.

2020

2020



LCW & Obstacle Run

- Thema 6 – Sport en evenementen

(Top) sport inspireert. We willen lokale evenementen inzetten om mensen in beweging te krijgen en

houden. Lokale evenementen verbinden we met het verenigingsleven en onderwijs. Hierbij hebben we oog

voor inclusief sporten.

2021 2019



Samen gaan we voor 2022

“14 % van onze jongeren en 53 % van onze volwassenen voldoet aan de beweegrichtlijnen. Hoe 

houden we deze mensen in beweging? En hoe krijgen we nieuwe mensen aan het bewegen?”

Het Sportakkoord Beesel is een dynamisch document. We hopen in september 2022 weer nieuwe

foto’s toe te voegen! We doen het samen! Samen houden we inwoners in beweging en gaan we voor

een gezonde omgeving die uitnodigt tot sport en bewegen.

Mensen in beweging houden én krijgen!

Maak 
een plan!

Deel je 
plan met 

ons

Samen in 
gesprek

Samen 
aan de 
slag!

Idee of 
initiatief?



Kijk op onze website voor meer informatie over: 

- De Sportnota
- Het lokaal Sportakkoord
- Het Preventieakkoord
- Ons team

www.beesel.nl/gewoonsamenfit

En kijk voor het laatste nieuws op onze Facebookpagina:
Gewoon Samen Fit

http://www.beesel.nl/gewoonsamenfit


Even voorstellen

- Kim Heynen, buurtsportcoach COOL

- Stan Faassen, buurtsportcoach bewegingsonderwijs

- Barry Lutgens, Obstacle Run

- Dave Prikken, adviseur Lokale Sport



Huis voor de Sport
Limburg

Adviseur Lokale Sport 

Dave Prikken
d.prikken@themovefactory.nl
0637375732

Gekoppeld als Adviseur Lokale Sport in de gemeenten:

• Venray, Beesel, Gennep/Bergen, Roermond, 
Roerdalen, Landgraaf en Venlo

mailto:d.prikken@themovefactory.nl


Sportakkoord 2022

Het Sportakkoord Beesel is een dynamisch document. We

willen daarom samen met jullie aan de slag tijdens deze

bijeenkomst.

Ons doel? Initiatieven, thema’s of ambities inventariseren

waar we ons in 2022 op moeten gaan richten.



Sportakkoord 2022

“14 % van onze jongeren en 53 % van de volwassenen in Beesel 

voldoet aan de beweegrichtlijnen.”

Noteer individueel de antwoorden op de onderstaande vragen

1. Hoe houden we deze mensen in beweging? 

2. Hoe krijgen we nieuwe mensen aan het bewegen?



Sportakkoord 2022

We gaan in groepen uit elkaar

1. Bepaal samen het beste idee per vraag

2. Wat kun je daar (als vereniging of organisatie) aan bijdragen?

3. Wat heb je nodig om dat te bereiken?

4. Waar ben je blij mee om te staan in december 2022?

5. Presenteer jullie ideeën aan de andere groepen



Bram Jacobs

Wethouder Jeugd en Sport

Afsluiting


