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Utrecht sportief en gezond
Utrecht.nl/sportbeleid 

Activering
Bewegen
Leren

Ontspanning
Gezondheid
Vrijwillige inzet

Talentontwikkeling
Toegankelijk voor iedereen
Sociale ontmoeting

Sportstimulering
Meer Utrechters gaan sporten en bewegen (1.1)*
Passend en betaalbaar sport- of beweegaanbod
Versterking van de samenwerking met andere sectoren
Continuering van het programma Sport en Bewegen in de Buurt

Vitale verenigingen (1.2.1)*
Ondersteuning van minder vitale verenigingen
Stimuleren van samenwerking tussen verenigingen
Pool van vrijwillige experts organiseren
De combinatiefunctionarissen blijven
Stimuleren van veilig sportklimaat
Efficiënt gebruik accommodaties
Procedure voor gebruiksrecht accommodaties

Passend sport- en beweegaanbod voor kwetsbare Utrechters van jong tot oud (1.5)*
Sportaanbod inzichtelijk en vindbaar maken
Initiatieven voor laagdrempelig sport- en beweegaanbod ondersteunen
Versterken en continueren ‘Sport doet Meer’
Inzet beweegmaatjes vergroten en versterken
Kwetsbare inwoners als vrijwilligers
Betaalbaar sportaanbod
Inzet netwerk ‘Sport op Maat’
Beweeg- en vitaliteitsmakelaars
Buurtsportclubs
Aanbod voor ouderen op plekken waar zij al komen
Sportaanbod bij vluchtelingen onder de aandacht brengen

Toename deelname aan bewegen door kwetsbare kinderen (1.6)*
Meer sportverenigingen met maatschappelijke meerwaarde (1.2.2)*
Versterken sociaal ondernemerschap
Traject Maatschappelijk verantwoord verenigen in kader van ‘Sport doet meer’
Vergroten bekendheid van ‘Sport doet Meer’

Anders georganiseerde sporters en sportaanbieders worden meer betrokken (1.3)*
Een stem geven aan ongeorganiseerde sporters en de anders georganiseerde sport
Een platform voor Utrechtse sportaanbieders
Website sportstad-Utrecht meer aandacht

De openbare ruimte benutten we optimaal voor sporten en bewegen (1.4)*
Ketenaanpak openbare ruimte
Multifunctioneel gebruik bij herinrichting
Wijkspeelruimteplannen als toetsingskader
Investeren in Playgrounds voor urban sports
Participatie bij herinrichting
Meldpunt sportfaciliteiten openbare ruimte
Www. Sportstad-utrecht.nl voor sportaanbod en locaties
Afstemming met en tussen organisatoren van sportevenementen

Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches
Leerlijn ‘Sportief vermogen’
Ontwikkeling van kader
Werken met wijk- en buurtprofielen
Buurtsportclub
Jeugdsportfonds
Zwemvaardigheid in de achterstandswijken verhogen
Sportaanbod op maat
Zoeken geschikte indicator voor sportdeelname jongeren
Samenwerking met onderwijs

Kracht van sport voor re-integratie meer benutten (1.7)*
Mogelijkheden voor verenigingen inzichtelijk maken
Onderzoek ‘bureau voor de Sport’: netwerk voor kennisdeling
Ondersteuning sportverenigingen
Werkcontactdagen met als thema Fit en gezond
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Accommodaties
Wachtlijsten terugdringen en de groei van de stad opvangen (2.1.1)*

Kwalitatief goede, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties (2.4)*

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Samen met sportverenigingen zoeken naar oplossingen voor de groeiende vraag
Benodigde capaciteit voor binnensport en veldsport zoeken in of nabij gebieden met (bevolkings)groei
Koppeling uitbreiding onderwijs en capaciteit binnensport
In 2018 komt sporthal Loevenhoutsedijk beschikbaar
Zoeken van oplossingen voor de vraag van zaalhockey in de winter
Mulier rapport met veldsportverenigingen bespreken
Extra capaciteit voor hockey
Bij zwembaden mogelijkheden voor individueel sporten verruimen
Bij voorjaarsnota 2017 een plan voor extra ruimte voor binnen-en buitensport
door groei van de stad

Standaardmeting voor klanttevredenheid
Wifi overal beschikbaar
Extra kwaliteit tegen meerkosten mogelijk
Gebruikers betrekken bij onderhoudsplanning en –niveau
Betere toegankelijkheid
Duurzaamheidsmaatregelen in gemeentelijk vastgoed (o.a. zwembaden Den Hommel en De Kwakel)
In Overvecht twee gymzalen ontworpen volgens de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) norm
Subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen bij verenigingen

Topsport en talentontwikkeling

Niet-gemeentelijke accommodaties betrekken (2.2.2)*
•
•
•
•

Een platform voor Utrechtse sportaanbieders
Kennisuitwisseling
Samenwerking met Olympos
Ondersteuning van particuliere initiatieven/creatieve sportruimte

Efficiënter gebruik en betere bezetting van sportparken en binnensportaccommodaties (2.2.3)*
Sportparken:
•
•
•
•

Goed klimaat voor topsporttalenten, ook als inspiratie voor Utrechters om te gaan sporten
•
•
•
•
•
•

Breder gebruik van de sportparken
Focusstrategie op sportparken met zeer lage bezetting
Stimuleren van de zondagcompetitie voor voetbal en hockey
Aansluiten bij innovaties voor gecombineerd gebruik van velden

Focus op topsportverenigingen met extra voorzieningen voor talentontwikkeling en topsport
Vestiging van minimaal vier RTC’s en twee NTC’s in de stad
Ondersteuning topsporters en topsporttalenten
Afstemming onderwijsprogramma’s en huisvesting
Jaarlijkse sportprijsuitreiking
Belang van topsport en talentontwikkeling voor de stad meer benoemen en inzichtelijk maken

Evenementen

Binnensport:

Stimuleren van sport en bewegen door sportevenementen

•
•

•
•
•

Herijken van de zaalverdelingscriteria
Onderzoek naar verkorten van reserveringstermijn

Platform Sportevenementen
Side events bij EK Vrouwenvoetbal en NK Atletiek
Werven van één tot drie grote (inter)nationale sportevenementen

Eenvoudig, transparant en flexibel tarievenbeleid (2.2.4)*
•
•

Nieuwe tarieventabel in 2017
Tussentijds monitoren en evaluatie van het nieuwe systeem in 2019

Financieel

Een duurzame oplossing voor de roeisport (2.2.5)*
•
•

Onderzoek naar een roeibaan in Utrecht
Roeien in structuurvisie Merwedekanaal en ontwikkeling van stationsgebied

2017
Accommodatie
Sportstimulering

Meer medebeheer of zelfbeheer (2.3)*
•
•
•
•
•
•

Verruimen van de bestemmingen van de sportparken
Oplossingen zoeken voor ondersteunende horeca
Pilot Sporthal in zelfbeheer monitoren
Leidraad/handreiking met de mogelijkheden voor zelfbeheer of medebeheer
Stimuleren van het ondernemerschap van verenigingen
Beheer en exploitatie van zwembad de Krommerijn in de zomer in onderzoek

2018

2019

2020

447.300

448.700

450.200

450.200

1.743.000

1.743.000

1.743.000

1.743.000

Topsport- en talentontwikkeling

201.300

201.300

208.300

208.300

Sportevenementen

471.100

471.100

271.100

271.100

9.244.300

9.244.300

9.345.700

9.345.700

Zwembaden
Buitenaccommodaties

9.771.900

9.771.900

9.873.200

9.873.200

Binnenaccommodaties

10.359.500

10.359.500

10.460.800

10.460.800

*De nummers verwijzen naar de paragrafen uit de Sportnota

