
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan Sportraad 2022 – 2024 

Missie 

Visie 
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Missie Sportraad: 

De Sportraad Vlissingen is een onafhankelijk adviesorgaan 

voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen op het gebied 

van sport en bewegen. De Sportraad profileert zich als 

intermediair tussen de gemeente en de sportaanbieders. De 

Sportraad ondersteunt de sportaanbieders, bemiddelt in 

kwesties tussen gemeente en sportaanbieder en toetst en 

initieert het gemeentelijk sportbeleid.  

De missie van de Sportraad Vlissingen is om het sport- en 

beweegaanbod in Vlissingen te bevorderen, te versterken en 

te verbreden en daarmee bij te dragen aan gezond en vitaal 

Vlissingen. 

Visie Sportraad: 

De Sportraad wil alle inwoners van de gemeente Vlissingen 

de mogelijkheid bieden om te bewegen en te sporten. Sport 

en bewegen kan hierbij dienen als middel tot een betere 

gezondheid en/of een betere sociale binding, maar sport en 

bewegen kan ook dienen als doel: het verbeteren van 

motorische vaardigheden, talentontwikkeling en het komen 

tot, en verbeteren van prestaties. De Sportraad is er voor 

jong en oud, voor de  georganiseerde en de 

ongeorganiseerde sporter. De Sportraad wil zich sterk 

profileren door communicatie via diverse mediakanalen en 

het organiseren van diverse activiteiten en evenementen met 

als doel een sterkere binding met de sportaanbieders, de 

gemeentelijke beleidsbepalers en de sporters in Vlissingen.  



Ambities 2022 – 2024  

Inleiding: 

De Sportraad fungeert als intermediair tussen gemeente en 

de georganiseerde en niet georganiseerde sporter. De 

Sportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de 

gemeente.  

De sportraad bestaat uit 8 leden en een onafhankelijke 

voorzitter. De leden vertegenwoordigen een sectie. Deze zijn 

te vinden op de site van de sportraad: 

www.sportraadvlissingen.nl 

 

De kernactiviteiten van de sportraad zijn: 

1. Verdeling van de sportsubsidie voor activiteiten en 

evenementen. 

2. Verdeling van de zaalaccommodaties. 

3. Organiseren van diverse evenementen zoals de 

Sporthuldiging en het Sportcafé. 

4. 2x per jaar overleg met de wethouder sport. 

5. 10x per jaar een openbare bestuursvergadering. 

6. Adviseren aan de gemeente over de invulling van het 

sportakkoord. 

7. Verenigingen en sportaanbieders adviseren en 

bezoeken. 

 

 

 

 

 

http://www.sportraadvlissingen.nl/


Voor de komende jaren, 2022 – 2024,  wil de sportraad zich 

verder gaan richten op: 

1. Betere communicatie richting sportaanbieders en de 

inwoners van de gemeente Vlissingen. 

2. 2 x per jaar organiseren van een sportcafé. 

3. Meer sportmogelijkheden in de wijk. 

4. Uitvoeren van het Zeeuws sportakkoord en de 

ontwikkelingen van de landelijke sportraden volgen. 

5. Het in beeld krijgen van de gevolgen van de Corona 

epidemie voor de gemeente Vlissingen. 

6. Sport en bewegen op de kaart krijgen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

7. Meer aandacht voor onderwijs en welzijn. 

8. Meer aandacht voor de rol van de ongeorganiseerde 

sporter 

9. Diverse lopende projecten. 

 

Ad1. Communicatie: 

De sportraad wil door social media en 3x per jaar een 

nieuwsbrief het contact met de verenigingen, organisaties 

en de ongeorganiseerde sporter vergroten. 

Daarnaast wil de sportraad de media (dag- en 

nieuwsbladen) opzoeken om nieuwe en lopende 

plannen/projecten te laten ondersteunen. 

 

 

 

 

 



Ad2. Sportcafé: 

De Sportraad wil minimaal 2 x per jaar een sportcafé 

organiseren. 

Doel van het sportcafé is verenigingen en organisaties met 

elkaar in contact brengen en actuele thema’s bespreken. 

 

Ad3. Sportenmogelijkheden in de wijk: 

De sportraad wil zich de komende tijd inzetten om sport 

meer op de agenda te krijgen bij de projecten die nu in de 

gemeente lopen (Nollebos, Boulevardvisie, Spuikom, 

middengebied, Scheldekwartier, Claverveld enz). 

Er moet buitenom een speelruimteplan voor kinderen van 

4 tot 12 jaar ook een sportruimteplan van jongvolwassenen 

(12 tot 30 jaar) komen. Hierdoor kunnen sportprojecten 

sneller ontwikkeld en uitgevoerd worden. 

 

Ad 4. Zeeuws Sportakkoord: 

De Sportraad wil adviseren en stimuleren mbt de 

uitvoering van de gelden van de subsidie voor het Zeeuws 

sportakkoord. Dit in samenwerking met de gemeente 

Vlissingen. 

 

Ad 5. COVID-19: 

De Sportraad wil graag inventariseren wat de COVID-19 

voor gevolgen heeft gehad voor de sportaanbieders in 

Vlissingen en kijken op welke manier de sportraad deze 

sportaanbieders kan ondersteunen en adviseren. 

 

 



Ad 6 Gemeenteraadsverkiezingen 2022: 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wil de 

sportraad de politieke partijen informeren en stimuleren 

om het belang van sport en bewegen als middel te 

gebruiken en te ondersteunen voor een gezonde 

samenleving in Vlissingen en sport en bewegen aandacht 

te geven in het partij programma van de verkiezingen. 

In het coalitieakkoord wil de sportraad ruimte vragen om 

sport en bewegen  op te nemen voor een gezonde 

samenleving in Vlissingen 

 

Ad 7 Meer aandacht voor onderwijs en welzijn. 

De Sportraad wil zich meer bezig houden met de 

beweegmogelijkheden die het onderwijs en 

welzijnsorganisaties bieden.  

 

Ad 8. De ongeorganiseerde sporter: 

Afgelopen jaren zien we een toename van de 

ongeorganiseerde sporter.  

Bij onderzoeken is gebleken dat fietsen, hardlopen en 

fitness in de top 3 van de sportbeoefenaars staat. 

Als gemeente moeten we hierop inspelen door een goede 

openbare sportinfrastructuur te creëren. De sportraad wil 

zich inzetten om dit de komende jaren onder de aandacht 

brengen van de politiek en de gemeente. 

 

 

 

 



Ad 9.Projecten: 

Bij de  volgende projecten is de sportraad nauw betrokken 

of adviseert hierover: 

*Buitensportaccommodaties verduurzamen en overgaan 

tot jaarhuur 

*Revitaliseringsplan accommodaties  

*Nollebos 

*Verlenging contract zwembad Vrijburg 2022 

* Tennis in Vlissingen 

* Handboogschietaccommodatie 

* Voetbal 

 

Slot: 

Naast de hierboven genoemde visie en ambitie speelt de 

sportraad ook in op actuele en adhoc 

onderwerpen/problemen mbt sport en bewegen die in de 

gemeente Vlissingen of landelijk aan de orde zijn. 

 

 

 

 

 


