“Wij werken aan het bevorderen van de sport- en beweegparticipatie van inwoners. Daarbij richten we ons
op álle Bredanaars bij het verbeteren van het sportaanbod in wijken en dorpen en leggen we verbindingen
binnen het sociaal domein (zoals wmo, jeugdzorg en participatie). We hebben extra aandacht voor jeugd en
voor kwetsbare doelgroepen, onder andere kinderen met overgewicht, mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt, mensen in een sociaal isolement, werkenden met een lage beweegparticipatie en ouderen.
Daarnaast leggen we de nadruk op ‘aangepast sporten’ voor mensen met een beperking.
Het primair onderwijs helpen we met het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en het
verhogen van het aantal beweegmomenten op en rondom de scholen. De vitaliteit van sportaanbieders, als
belangrijke uitvoerders van het sportbeleid, staat hoog op de agenda. We signaleren een goede dynamiek en
systematische samenwerking tussen de verschillende uitvoeringspartners die betrokken zijn bij deze ambitie.
Dit biedt kansen om in de toekomst meer in te zetten op sport als zowel curatief als preventief middel in de
zorg- en welzijnssector, gericht op een verscheidenheid aan doelgroepen.
In de sportvisie ‘Team Breda’ hebben we tot 2030 continue aandacht voor interventies en initiatieven die de
sport- en beweegparticipatie vergroten. Het gaat hierbij nadrukkelijk om álle Bredanaars en in het bijzonder
om jeugd en mensen die behoren tot de eerder genoemde ‘kwetsbare doelgroepen’. Binnen de pijler ‘Sporten beweegstimulering’ willen we, met onder andere de inzet van de mede door het Rijk mogelijk gemaakte
sportcoaches, de volgende resultaten bereiken:
•
•
•
•

Bredanaars zitten fysiek en mentaal goed in hun vel;
Bredanaars hebben een gezonde leefstijl; ze bewegen voldoende en eten gezond. Indien nodig worden
bewoners hierbij ondersteund;
Iedereen kan in de buurt terecht voor sport- en beweegaanbod. Bredanaars zijn tevreden over de speelen beweegmogelijkheden in hun omgeving;
Ouderen en mensen met een beperking wonen langer prettig thuis.

Dit doen we vanuit het vertrekpunt ‘Sport- en beweegstimulering’ maar ook in nauwe samenwerking met de
pijlers ‘Sportaccommodaties’ (zonder hardware geen software), ‘Sport en bewegen in de openbare ruimte’
(anders- en ongeorganiseerde sport aantrekkelijker maken), ‘Topsport en talentontwikkeling’ (een klimaat
scheppen waarin ieder zijn eigen talent maximaal kan ontwikkelen) en ‘Sportevenementen’ (zien sporten
doet sporten). “

Hierbij verklaren onderstaande partijen dat zij:
• de ambities en doelstellingen uit het Nationaal Sportakkoord, Sport
verenigt Nederland, Team Breda, visie op sport en bewegen 2017-2030,
het Kader Breda Doet, samen door 2019/2020 (Beleidsthema Leven) en
het Uitvoeringsplan Thematafel Breda Beweegt 2019-2020 ‘Bewegen en
blijven bewegen’ onderschrijven;
• op basis van het Uitvoeringsplan Thematafel Breda Beweegt 2019-2020
‘Bewegen en blijven bewegen’ (hierna: ‘Uitvoeringsplan 2019-2020’) een
integraal aanbod op het gebied van sport- en beweegstimulering
nastreven, uitgaand van de volgende pijlers:
1. Vitale sportaanbieders
2. Bewegen als basis
3. Bewegen in de wijk: gezin/werkende
4. Bewegen in de wijk: pensioen
5. Inclusief sporten
• aansturen op samenwerking tussen organisaties op het gebied van sport,
onderwijs, (gezondheid)zorg, het sociaal domein en het bedrijfsleven om
sporten en bewegen onder de Bredase bevolking te stimuleren en zo
invulling geven aan de vanuit het Nationaal Sportakkoord gewenste
lokale vertaalslag;
• het uitvoeringsbudget in het kader van de Regeling Lokale
Sportakkoorden willen inzetten om één of meer van de geformuleerde
ambities uit het Uitvoeringsplan 2019-2020 te verwezenlijken;
• ten minste twee keer per jaar bijeenkomen om de voortgang te
bespreken;
• meewerken aan monitoring ten behoeve van lerend beleid.

