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Voorwoord

‘Hee gaode mee, dan gaon we’n eindje lopen’, is de eerste regel van een  

liedje van Gerard van Maasakkers. Deze regel vat samen waar het om gaat in  

deze nota: Elkaar stimuleren (samen) te bewegen.

 

De gemeente Eindhoven stimuleert haar inwoners om de komende jaren nog meer 

te gaan bewegen en te sporten. Sporten is goed voor de gezondheid, de sociale  

contacten en de economische groei van een stad en haar inwoners. En bovenal is 

sport natuurlijk leuk om te doen!

Breedtesport staat in Eindhoven centraal. Sport in de wijken, dicht bij de mensen. 

Sporten in de stad en in het omliggende groen. Zowel op breedtesport- als op  

topsportniveau. 

Eindhoven, een stad in beweging, een stad die bruist! 

Toenemende gezondheidswaarde van sport 

In de nota Sport en Recreatie 2003 – 2007 werd al aangegeven dat de gezondheids-

waarde van sport toeneemt. Het bewegingselement verdwijnt door technologische 

en economische ontwikkelingen steeds meer uit het dagelijks leven van de mens. 

Bovendien is vrijetijd schaars. Sport biedt mensen tegelijkertijd beweging èn  

mogelijkheden voor het ontwikkelen en onderhouden van sociale netwerken.  

Sport wordt dan ook steeds vaker ingezet voor het oplossen van problemen op  

allerlei vlak.

Regie in eigen hand

Eindhoven heeft een hoogwaardige sportinfrastructuur, zowel kwalitatief als  

kwantitatief. Door de regie - grotendeels - in eigen hand te houden stuurt de  

gemeente Eindhoven de ontwikkeling van de sportinfrastructuur. Eindhoven  

wordt landelijk gezien als trendsetter op het gebied van sport. 

Eindhoven, een stad in beweging, een stad met ambities!

oktober 2008
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1. Leeswijzer

Deze nota plaatst sport en bewegen in een breed maatschappelijk kader en laat zien 

hoe sport en recreatie een rol spelen op allerlei deelterreinen van het maatschappelijk 

perspectief. Uitgangspunt bij de uitwerking van dit maatschappelijk perspectief waren 

de ‘Sociale structuurschets 2007-2017’, het ruimtelijke structuurplan ‘Beste van twee 

werelden’ en de economische visie ’Brainportnavigator’. Drie visies, die de basis vormen 

voor de totaalvisie van Eindhoven.

De ‘Sociale structuurschets 2007-2017’ gaat uit van vier thema’s en tien ambities.  

In deze nota hebben we de algemene ambities vertaald naar specifieke ambities op 

het gebied van sport en recreatie. 

Hoofdstuk 2 Gemeentelijk sport-, beweeg- & recreatiebeleid 

Alvorens in te gaan op de thema’s en ambities, schetst hoofdstuk 2 eerst de uitgangs-

punten van het gemeentelijk beleid op het gebied van sport, bewegen en recreatie. 

De hoofdstukken 3 t/m 6 werken vervolgens per hoofdstuk een thema van de Sociale 

structuurschets met de bijbehorende ambities uit.

Hoofdstuk 3  Ondernemend burgerschap

Naast thema’s als vraaggericht werken en gebiedsgericht programmeren, bespreken 

we in hoofdstuk 3 ook de hoogwaardige sportinfrastructuur in Eindhoven. Hoe  

behouden we deze hoge standaard? Het hoofdstuk gaat in op benodigde investeringen 

en op de belangrijke rol die sportverenigingen spelen binnen de sportinfrastructuur.

Hoofdstuk 4  Sociale betrokkenheid, stad die bindt

In hoofdstuk 4 staat het thema ‘sporten voor iedereen’ centraal. Hoe kunnen we  

ervoor zorgen dat ook kwetsbare groepen, zoals gehandicapten en allochtone jongeren  

(kunnen) deelnemen aan sport? En hoe zorgen we ervoor dat sport voor iedereen  

– jong en oud – toegankelijk is? 

Hoofdstuk 5  Netwerkstad, stad die verbindt

Steeds vaker wordt de vraag gesteld welke bijdrage sport kan leveren aan de  

oplossing van problemen op het vlak van leefbaarheid, ontspanning, sociale cohesie, 

gezondheid en onderwijs. Hoofdstuk 5 gaat in op de brugfunctie, die sport kan  

spelen in de driehoek buurt, onderwijs en sport. Verder komt het stimulerend effect van 

talentontwikkeling, talentencentra, topsportevenementen en een integraal vrijetijds- 

beleid in dit hoofdstuk aan bod. 

Hoofdstuk 6  Brainport, stad van vernieuwing, kennis en techniek

Eindhoven profileert zich als Brainport van Nederland. Hoofdstuk 6 laat zien hoe we 

gouden combinaties van sport, bedrijven en kennisinstellingen kunnen creëren en 

hoe we sport kunnen inzetten als proeftuin voor nieuwe technologie.

Hoofdstuk 7  Plan van aanpak

Hoofdstuk 7 tenslotte zet de ambities, die de gemeente Eindhoven heeft op het gebied 

van sport, bewegen en recreatie overzichtelijk voor u op een rij. Ook treft u in dit hoofd-

stuk de planning voor de komende jaren met het bijbehorend kostenplaatje aan. 
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2. Gemeentelijk sport, beweeg- & recreatiebeleid

Het gemeentelijk sport-, beweeg- & recreatiebeleid werkt vraaggericht  

en speelt waar mogelijk in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. 

Door de aansturing te houden over een aanzienlijk deel van de gronden  

en de exploitaties van de sleutelvoorzieningen houdt het Eindhovense  

gemeentebestuur op het gebied van  sport, bewegen en recreatie de regie  

in eigen handen. 

Samenwerking

De sector Sport, Bewegen & Recreatie werkt bij de uitvoering van het beleid  

nauw samen met andere sectoren en diensten van de gemeente Eindhoven.  

Uiteraard wordt er ook intensief samengewerkt met niet-gemeentelijke partners: 

sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, maatschappelijke instellingen,  

zoals ziekenhuizen en woningcorporaties en ondernemende burgers. Deze manier 

van (samen)werken resulteert in een kwalitatief hoogwaardig aanbod en een hoge 

mate van sportparticipatie. 

Sportinfrastructuur

Om tot een goed aanbod te komen en veel mensen aan het sporten en bewegen te 

krijgen, heeft de gemeente Eindhoven gekozen voor drie concentratiegebieden plus 

(kleinschalige) faciliteiten in de wijken. De drie concentratiegebieden zijn Genneper 

Parken, Stadspark De Karpen1 en Sportcomplex Eindhoven Noord. In deze gebieden 

werken op zichzelf staande gemeentelijke èn commerciële vrijetijdsaccommodaties 

samen en staat de integratie van natuur, sport, kunst, cultuur, educatie en recreatie 

centraal. Elke gebied heeft een eigen gebiedsmanagement, dat deze integraliteit bewaakt. 

De faciliteiten in de wijken bestaan uit sportparken en sporthallen en een aantal kleinschalige 

voorzieningen, zoals trapveldjes (Cruyff Courts) en speel- en beweegpleinen. 

Basisbeginselen gemeentelijke aanbod

Bij het gemeentelijk aanbod hanteert de sector Sport, Bewegen & Recreatie de  

volgende basisbeginselen:

 - Bereikbaarheid

	 	 •	 Er	is	een	breed	scala	aan	sport-	en	bewegingsmogelijkheden	in	de	stad;

	 	 •	 	De	 sport-	 en	 bewegingsfaciliteiten	 zijn	 qua	 afstand	 en	 tijd	 voor	 alle	 

inwoners goed bereikbaar.

 - Toegankelijkheid

	 	 •	 Er	wordt	gewerkt	met	sociale	tarieven;

	 	 •	 	Er	is	een	goede	spreiding	tussen	het	gebruik	van	voorzieningen	door	

   verenigingen en door recreanten.

 - Kwaliteit

	 	 •	 Er	is	voldoende	toezicht;

	 	 •	 De	accommodaties	voldoen	aan	de	wettelijke	normen:

	 	 •	 De	accommodaties	zijn	sociaal	veilig;

	 	 •	 Er	is	een	kwalitatief	hoogwaardig	aanbod.

1 In deze nota wordt soms gesproken over ‘Stadspark De Karpen’ en soms over ‘Sportbedrijf De Karpen’. Stadspark De Karpen is het sportconcentratiegebied rondom de Karpendonkse Plas. Sportbedrijf De Karpen beheert naast Stadspark De Karpen  

ook alle wijksportaccommodaties in Eindhoven. Naast het onderhoud en de verhuur van deze accommodaties, verzorgt Sportbedrijf De Karpen ook tal van sport(stimulerings)activiteiten voor kinderen en volwassenen.
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 Contractmanagement als stimulerende factor

Door te werken met de systematiek van contractmanagement stimuleert de gemeente 

Eindhoven de gemeentelijke sportaccommodaties om een kwalitatief hoogwaardig 

product aan de burger/klant te leveren en de bedrijfsvoering te optimaliseren. Om 

de kwaliteit te beoordelen, meet de gemeente Eindhoven middels de Eindhovense  

inwonersenquête	 regelmatig	 de	 tevredenheid	 over	 de	 Eindhovense	 sport- 

accommodaties. De taakstelling is minimaal een ‘7’. 

Om de bedrijfsvoering te optimaliseren motiveert het contractmanagement de sport-

accommodaties om bedrijfsmatig te werken en in te spelen op de ontwikkelingen in 

de markt. Zo worden bezoekersaantallen en verhuurde uren bijvoorbeeld gekoppeld 

aan het budget. Extra inkomsten als gevolg van meer bezoekers vloeien terug in de  

reserves van het betreffende sportconcentratiegebied. De resultaten worden op  

gebiedsniveau verrekend. Hierbij zijn de verantwoordelijke gebiedsmanagers  

contractueel verplicht mogelijke negatieve reserves om te buigen naar positieve  

resultaten. 

 

Contractmanagement in beeld:

De lijn naar beneden geeft de taakstelling weer

De lijn naar boven geeft het verantwoordingstraject aan.

   College van B&W

   Directieraad

   Hoofd Sport, 

   Bewegen en Recreatie

  Genneper Sportcomplex  Sportbedrijf

  Parken Eindhoven Noord De Karpen
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Dekking

Dat het contractmanagement zijn vruchten afwerpt blijkt uit de integrale dekking van 

de Eindhovense sportsector. Deze bedroeg 45% in 2006. Dit betekent dat van iedere 

euro, die de gemeente Eindhoven uitgeeft in de sportsector er in 2006 € 0,45 werd 

terugverdiend. Uit de sportbenchmark 2007 - gebaseerd op cijfers uit 2006 - blijkt dat 

het dekkingspercentage in de sportsector bij Nederlandse gemeenten gemiddeld 

32% is. Bij grote steden bedraagt dit percentage gemiddeld 30%. De Eindhovense 

sportsector gaat dus heel efficiënt om met de beschikbare gelden. Dit moet ook in de 

komende periode worden voortgezet en waar mogelijk nog verbeterd.

Enkele kengetallen

Gemeentelijke uitgaven in de sportsector in Eindhoven (2006): 

  Uitgaven   Inkomsten

Genneper Parken €  13.506.000  €  6.191.000

Sportcomplex Eindhoven Noord €  5.787.000  €  2.805.000

Sportbedrijf de Karpen €   8.360.000  €  3.639.000

Sport algemeen  €   1.183.000  €  102.000

Bijdrage per inwoner   € 76,- 

 

 

Sportverenigingen en commerciële aanbieders

Verenigingen en commerciële aanbieders vullen het gemeentelijk aanbod aan en 

verruimen het aanbod van sport- en recreatiemogelijkheden voor de Eindhovenaar. 

Sportverenigingen en commerciële aanbieders krijgen van de gemeente Eindhoven 

dan ook de ruimte om nieuwe activiteiten te ontplooien. Deze activiteiten dienen 

wel te passen binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders en het gemeentelijke sport-  

en beweegbeleid. Uitgangspunt hierbij is bovendien dat sportverenigingen en  

commerciële sportaanbieders autonoom zijn en te allen tijde verantwoordelijk zijn 

voor hun eigen (financieel) beleid. 

Ondernemende burgers

Ook ondernemende burgers kunnen het sportaanbod beïnvloeden. Dat kan direct, 

door	contact	op	te	nemen	met	de	sector	Sport,	Bewegen	&	Recreatie	c.q.	met	één	van	

de gebiedsmanagers. Het kan ook indirect, bijvoorbeeld door burgerinitiatieven voor 

de aanleg van trapveldjes of sport- en speelgelegenheden. 

Eindhoven bevindt zich met een sportparticipatie van 64% boven het 

landelijke gemiddelde. Maar liefst 134.000 Eindhovenaren sporten 

meer dan één keer per maand. Andere steden blijven hierbij een stuk 

achter. Ter vergelijking: Den Haag heeft een sportdeelname van 54%, 

Rotterdam van 52%. (Bron: Mulier Instituut) 
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3. Ondernemend burgerschap

Niet de overheid die aanbiedt, maar de burger die vraagt, is de hoeksteen 

van het beleid. De gebruiker van de gemeentelijke sportaccommodaties 

staat centraal: sportvereniging èn individuele sporter. De burger die zelf 

iets wil, moet echter ook een bijdrage gaan leveren aan de gemeenschap.  

In 2017 is de burger tegelijkertijd afnemer en ondernemer.

Vraaggericht werken

Met het gebiedsgerichte denken is binnen de sportsector al de keuze gemaakt 

om meer vraaggericht te gaan werken. De gebiedsmanagers zijn ondernemende  

ambtenaren met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van  

burgers. Eens in de drie jaar vraagt de gemeente Eindhoven burgers bovendien hun 

oordeel te geven over de kwaliteit van de gemeentelijke sportaccommodaties en het  

gemeentelijk activiteitenaanbod. En eens in de vier jaar wordt gemeten hoe het 

staat met de sportparticipatie in Eindhoven. Ook vinden er voortdurend gesprekken  

en bijeenkomsten plaats met sportorganisaties en individuen in de stad. 

Ambitie 1: Sport en bewegen in de buurt

Gebiedsgericht programmeren

Waren sporten, spelen, onderwijs, vrijetijdsbesteding, zorg voor ouderen en  

jeugdbegeleiding voorheen gescheiden werelden, nu wordt er ‘gebiedsgericht 

geprogrammeerd’. Bij gebiedsgericht programmeren wordt per buurt of wijk  

bekeken hoe sport- en beweegaccommodaties passen in het totale wijk- of  

buurtconcept. Gymnastieklokalen en kunstgrasveldjes spelen hierbij een belang-

rijke rol, maar ook sportparken en sporthallen. 

In Woensel Noord is er een grote diversiteit aan vrijetijdsactiviteiten.  

Zo is er een aantal amateur toneelgroepjes en kunstenaars - van  

amateurschilder tot beeldhouwer - actief. Ook op muziekgebied  

gebeurt er het een en ander. Er zijn diverse sportverenigingen, een  

aantal  particuliere sportaanbieders en diverse speel- en  

beweegpleinen. Verder ligt er een grote speeltuin: De Splinter.  

Het wordt tijd om deze krachten te bundelen en de activiteiten  

meer af te stemmen op buurt- en wijkniveau! 
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Goede en veilige speelplekken

In het kader van de samenhangende maatschappelijke voorzieningen in een buurt of 

wijk moet er bijzondere aandacht zijn voor de aanleg van Cruyff Courts of soortgelijke 

kunstgrasveldjes. Cruyff Courts vervangen de vroegere trapveldjes en geven jongeren  

een goede en veilige speelplek in de wijk. Aan de Cruyff Courts is een activiteiten-

programma gekoppeld voor de jongeren uit de buurt. 

De aanleg van een Cruyff Court zou - op verzoek van de buurtbewoners - mogelijk 

gecombineerd kunnen worden met de aanleg van speel- en beweegpleinen.  

Op het Sportcomplex Eindhoven Noord zijn vier speel- en beweegpleinen ingericht, 

die dienst doen als fieldlab breedtesport. Afhankelijk van de resultaten van dit field-

lab en afhankelijk van de verzoeken van burgers, worden ook op andere plaatsen in  

Eindhoven speel- en beweegpleinen aangelegd. Deze speel- en beweegpleinen 

dagen kinderen met behulp van de nieuwste technologieën uit om meer te  

bewegen en zich een gezonder levenspatroon aan te meten. 

Ambitie 2: Hoogwaardige sportinfrastructuur

Eindhoven heeft een kwalitatief zeer hoogwaardige sportinfrastructuur.  

Alle Eindhovense sportaccommodaties voldoen aan de eisen van de nationale 

sportbonden en werken met ISO-normen. Er is sprake van een evenredige spreiding 

van velden en hallen over de stad en inwoners kunnen op wijkniveau diverse sporten 

beoefenen. 
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Eindhoven beschikt over 78 sporten, 322 sportverenigingen, 284 buitensport- 

 accommodaties (tennisbanen, voetbal-, hockey-, korfbal-, handbal-, honkbal-  

en rugbyvelden, 1 atletiekbaan en 3 golfbanen), 60 gymnastieklokalen,  

20	 jeu	 de	 boules	 banen,	 16	 sporthallen,	 13	gemeentelijke	 sportparken,	 10	 squash- 

banen, 4 zwem baden - waaronder Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep -, 

4 midgetgolfbanen, 3 klimsporthallen, 2 circuits voor karting, auto- en motorsport, 

1 turnsporthal, het internationaal vermaarde PSV stadion, een ijssportcentrum 

met A-status, een overdekte skate bowl en een groot aantal particuliere  

sportaanbieders van onder andere fitnesscentra. 

Investeren in sportvelden

Door te investeren in andere ondergronden kunnen de buitensportvelden intensiever  

gebruikt worden en zijn ze het hele jaar door te bespelen. 

Alle buitentennisbanen zijn al omgevormd tot all-weatherbanen en een groot aantal  

hockeyvelden is al voorzien van kunstgras. Hetzelfde geschiedt bij de voetbal- en korf-

balvelden. Dankzij deze betere benutting van de bestaande buitenaccommodaties kan 

gedacht worden aan het indikken van sportvelden. De grond, die hierbij vrij komt, 

kan worden ingezet voor aanvullende sportfaciliteiten of andere maatschappelijke 

voorzieningen, zoals onderwijsinstellingen. 

Een Eindhovense voetbalvereniging heeft 700 leden, 4 grasvelden 

en 1 trainingveld. Voor de jeugd bestaat een wachtlijst, omdat 

de grasvelden maar beperkt kunnen worden gebruikt. Door de  

aanleg van kunstgrasvelden is de bespeling van de velden niet  

langer weersafhankelijk. Afgelastingen behoren tot het verleden  

en de winterstop kan worden ingekort. De wachtlijst kan worden 

weggewerkt en er is zelfs mogelijk sprake van een groeiscenario. 

Ook kan op de velden buitenschoolse opvang worden aangeboden 

aan kinderen uit de buurt, die graag willen voetballen. 

Multifunctionele sportparken

Sportparken moeten een meer open karakter krijgen en multifunctioneler worden 

gebruikt door de buurt en directe omgeving. Niet alleen sportverenigingen, maar 

ook kinderen uit de wijk en bijvoorbeeld organisaties voor kinderopvang zouden  

gebruik moeten kunnen maken van de sportvelden. Sportcomplex Eindhoven Noord is 

een goed voorbeeld van een sportpark met een open en multifunctioneel karakter. 



16



17

Investeren in gebouwen

Op jaarbasis investeert de gemeente Eindhoven 35 miljoen euro in de bouw, de 

exploitatie en het onderhoud van sportaccommodaties in de stad. Investeren in  

de sportinfrastructuur is niet alleen noodzakelijk om je inwoners de gelegenheid  

te (blijven) bieden om te sporten en bewegen. Een goede sportinfrastructuur heeft ook 

aantrekkingskracht op bedrijven die zich in Eindhoven willen vestigen. 

Hockey bijvoorbeeld is een groeisport in Nederland. In Eindhoven spelen drie grote clubs 

met in totaal 4000 leden. Eén van deze clubs, Oranje Zwart, is potentiële landskampioen en 

mogelijke deelnemer aan de Euro League hockey. Een hockeystadion heeft aantrekkings-

kracht op de grote groep hockeyliefhebbers in Eindhoven en zou de hockeysport in  

Eindhoven op termijn op een nog hoger plan kunnen tillen. 

Sportconcentratiegebieden

De bovengenoemde investeringen vinden deels plaats binnen de sportconcentratie-

gebieden, deels bij faciliteiten in buurten en wijken. Zo staan voor Stadspark De Karpen  

de doorontwikkeling van de IJzeren Man en de stadspoort ‘water’ op de planning.  

Sportcomplex Eindhoven Noord wordt onder andere uitgebreid met een politieacademie 

en een multifunctioneel gebouw. En Genneper Parken ambieert voorzieningen, zoals een 

sportgezondheidscentrum en een tweede hal bij het Indoor-Sportcentrum Eindhoven.

Mobiliteit binnen en naar de sportconcentratiegebieden

Mobiliteit binnen en naar de drie sportconcentratiegebieden verdient speciale  

aandacht. Voor Genneper Parken, Sportcomplex Eindhoven Noord en Stadspark 

De  Karpen dient goed bekeken te worden hoe wordt omgegaan met het gebruik  

van de verschillende vervoersmiddelen. Hierbij moet uiteraard ook de sociale veiligheid  

in ogenschouw worden genomen. Een intensiever gebruik legt met name druk op de  

parkeergelegenheid en de groenvoorzieningen in deze gebieden. Om dit soort  

zaken in goede banen te leiden gaan verkeers- en groendeskundigen van de gemeente 

Eindhoven mobiliteitsplannen ontwikkelen. In eerste instantie voor Genneper Parken en 

Sportcomplex Eindhoven Noord en vervolgens ook voor Stadspark De Karpen.

Een gezonde manier van bewegen draagt ook bij aan een verbetering van de algemene 

mobiliteit en het gezondheidspeil in Eindhoven. Door Eindhovenaren bijvoorbeeld te 

stimuleren om de fiets te nemen in plaats van de auto, zorg je voor de nodige beweging  

en ontlast je bovendien het milieu. Nu al verbinden de ‘Groene Longen’ van Eindhoven 

(Green Y) de Technocampus aan de ene kant met de TU/e en aan de andere kant met 

Strijp S. Fietspaden met voorrang en onderdoorgangen zouden een hoge snelheid 

fietsnetwerk dwars door Eindhoven mogelijk maken. Op deze manier fiets je in vijftien  

minuten van de Technocampus naar de TU/e, een traject waar je met de auto minstens 

dertig minuten over doet. 
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Ondersteuning sportverenigingen

De sportverenigingen vormen een belangrijk onderdeel van de Eindhovense  

sportinfrastructuur. Door ontwikkelingen zoals individualisering en meer consumptief  

gedrag van sporters, is de positie van de sportvereniging aan verandering onderhevig.  

Zo is de maatschappelijke participatie – waaronder vrijwilligerswerk – meer dan  

evenredig afgenomen en gaan mensen steeds meer ‘sportshoppen’.

Gebleken is dat de Eindhovense sportverenigingen sterke behoefte hebben aan 

ondersteuning bij verenigings- of sporttakgebonden problemen. Het werk van het 

verenigingsbestuur wordt steeds complexer en vereist meer en meer specialistische 

kennis en inzet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van arbeidscontracten 

voor de trainers, regelgeving, aansprakelijkheid etc.. 

De Eindhovense Sportraad verleent de nodige ondersteuning aan verenigingen.  

Als instrument om de verenigingen te ondersteunen zet de Sportraad onder andere  

de IKSsport in. De IKSsport is een verenigingsscan, waarmee sportverenigingen 

kunnen worden doorgelicht en probleemgebieden kunnen worden vastgesteld.  

De Sportraad geeft de verenigingen vervolgens advies en helpt bij de aanpak van de 

specifieke probleemgebieden. 

Ook financieel moeten de Eindhovense sportverenigingen waar mogelijk ondersteund 

worden. De gemeente bepaalt zelf de tarieven van de huur van de gemeente-

lijke sportvelden en sporthallen en kan op deze manier een sociaal beleid voeren.  

In	 plaats	 van	 de	 commerciële	 prijs	 betalen	 verenigingen	 een	 betaalbare	 prijs;	 
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een indirecte vorm van subsidiëring. Dit betekent overigens niet dat er  

geen prijsverhogingen worden doorgevoerd de komende jaren.

De combi sportdocent op basisschool Trudo organiseerde met de  

rolhockeyvereniging Lichtstad – aan de overkant van de straat – een  

clinic rolhockey. Resultaat: 10 nieuwe jeugdleden voor de rolhockey-

vereniging.

Combi sportdocenten – in Eindhoven ook wel duale sportdocenten genoemd –  

werken zowel voor scholen als voor verenigingen en buitenschoolse opvang.  

De docenten leggen de link tussen sportvereniging en school, buitenschoolse 

opvang en buurt. Door deze linken te leggen werken de docenten mee aan de  

verdere modernisering van de Eindhovense sportverenigingen. Zo gaan steeds meer 

sportverenigingen bijvoorbeeld buitenschoolse opvang aanbieden.

Duale/combi docenten introduceerden nieuwe bewegingsvormen 

binnen de reguliere gymlessen. Hiervoor regelden ze onder andere 

judopakken, die diverse scholen nu gebruiken voor een kennismaking 

met vechtsporten. De gecombineerde inzet van sportdocenten op 

scholen en bij verenigingen maakt dit soort initiatieven mogelijk.

Ambitie 3: Aanpassen aan de tijdsgeest

De sportsector is voortdurend in beweging. Wat gisteren nieuw was, is morgen oud. 

Aquaspinnen,	 life	 time	sporten	en	duale/combi	sportdocent	zijn	begrippen	die	de	

laatste jaren vorm en inhoud hebben gekregen. 

Pilotgebieden

Sportcomplex Eindhoven Noord is het belangrijkste pilotgebied in Eindhoven. Hier 

worden nieuwe sportactiviteiten opgestart, waarna ze worden uitgerold over de 

stad en in sommige gevallen zelfs over heel Nederland. Ook Genneper Parken en  

Sportbedrijf De Karpen functioneren in Eindhoven als pilotgebieden. 

Sportbedrijf De Karpen geeft in de wijksporthallen al jaren fitgym  

aan ouderen. In 2008 is in Sportcomplex Eindhoven Noord een  

experiment gestart met een nieuwe vorm van bewegen voor ouderen.  

Met behulp van een zogenaamd senioren-fit-speeltoestel worden  

diverse spiergroepen getraind, waarbij ook het sociale element niet uit  

het oog wordt verloren. Als het experiment slaagt, worden op diverse 

plekken in Eindhoven – met name in de buurt van woon/zorgcentra – 

senioren-fit-speeltoestellen geplaatst. 
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4. Sociale betrokkenheid, stad die bindt

Sport is gezond, verbroedert en kan als bindmiddel werken in de  

samenleving. Sport heeft niet zozeer een curatieve, danwel een  

preventieve werking. Door te sporten blijf je gezond en zit je in een netwerk  

van gelijkgestemden. Onderzoeken wijzen uit dat sportende mensen  

minder gebruik maken van zorg dan niet-sportende mensen.

Naast het feit dat sport leuk is om te doen, kan sport ook de weerbaarheid 

van Eindhovenaren verhogen. En dan met name de weerbaarheid van díe 

mensen, die door de mazen van het net dreigen te vallen. Dit sluit aan bij 

de Wmo.

Ambitie 4: Sportstimulering kwetsbare groepen

In het kader van het diversiteitbeleid dat door de Eindhovense raad is vastgesteld, 

ontwikkelt de gemeente Eindhoven beleid dat op alle burgers van de stad van  

toepassing is. De gemeente Eindhoven ontwikkelt geen specifiek doelgroepenbeleid 

meer, tenzij er sprake is van een achterstand. Dit is onder andere het geval bij allochtone  

jongeren en gehandicapten. 

Stimulering sportdeelname allochtone jongeren

In de landelijke nota ‘Tijd voor sport’ presenteert het kabinet een subsidieregeling 

ter stimulering van sportdeelname van allochtone jongeren. Eindhoven heeft met 

de gelden uit deze subsidieregeling het project ‘Sports United’ opgezet. Het doel 

van dit project is het bevorderen van de sportdeelname onder de allochtone jeugd 

in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar in het algemeen, met speciale aandacht voor de 

achterstand positie van islamitische en hindoestaanse meisjes. Eindhoven streeft naar 

een stijging van de sportparticipatie onder allochtone jongeren van 53% in 2006 

naar 63% in 2010. Daarnaast is het belangrijk dat sportverenigingen zodanig worden  

toegerust, dat sport als integratie-instrument kan worden ingezet.

In de wijk Hemelrijken zijn in samenwerking met het theehuis 

– met name allochtone – jongeren opgeroepen om kennis te maken 

met diverse sporten. In de sporthal van het Spilcentrum Fellenoord  

kunnen de jongeren buiten schooltijd kennis maken met diverse takken 

van sport. Dit gebeurt in samenwerking met de sport verenigingen 

uit de wijk. Op deze wijze tracht de gemeente Eindhoven de sport-

participatie onder allochtone jongeren te bevorderen. 
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Actief gehandicaptenbeleid

De gemeente Eindhoven gaat uit van het principe dat gehandicapten moeten kunnen 

sporten in gemeentelijke sportaccommodaties. Dit betekent dat deze accommodaties 

goed toegankelijk moeten zijn voor deze groep. De reguliere Eindhovense sport-

verenigingen en andere organisaties bieden al jaren activiteiten aan voor mensen 

met een beperking. Hierbij gaat het om georganiseerd en ongeorganiseerd sporten, 

recreatieve en wedstrijdsporten en evenementen. Voorbeelden zijn rolstoeltennis, 

rolstoelhockey, de Special Olympics en het WK zwemmen voor gehandicapten in 

2010. Toch is het zinvol op onderdelen extra ondersteuning te regelen voor sport-

organisaties die zich richten op aangepast sporten. 

De gemeente Eindhoven kent een steeds actiever gehandicaptensportbeleid.  

De gemeentelijke projecten ‘Sportcoach’ en ‘Sportvangnet’ zijn hiervan goede voor-

beelden. Om sporten ook voor gehandicapten mogelijk te maken, dienen bepaalde 

voorzieningen verstrekt te worden. De Wet Voorzieningen Gehandicapten was hierin  

nogal rigide en verstrekte slechts mondjesmaat aanpassingen voor het sporten.  

Binnen de Wmo zijn er echter mogelijkheden voor een persoonsgebonden  

sportbudget, waarbij de gehandicapte sporter zelf bepaalt waaraan hij/zij het  

beschikbare geld uitgeeft. 

Deze en andere onderwerpen worden aan de orde gesteld in de discussienota over 

de gehandicaptensport in Eindhoven.
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Ambitie 5: Sporten voor iedereen

Jeugdsportfonds 

Een behoorlijk aantal kinderen in Nederland kan niet sporten, omdat hun ouders  

onvoldoende inkomen hebben om de verenigingscontributie te betalen en/of sport-

kleding aan te schaffen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

erkent deze problematiek. Recentelijk stelde het ministerie geld beschikbaar om de 

totstandkoming van lokale jeugdsportfondsen te stimuleren. Ook de provincie Noord-

Brabant stelde geld ter beschikking om in de Brabantse gemeenten tot dergelijke 

fondsen te komen. In september 2008 startte Eindhoven met het Jeugdsportfonds.

Eindhoven kent meer dan 4.000 kinderen op bijstandniveau of net 

daarboven. Uitkeringen uit het Jeugdsportfonds (maximaal w 225,- per 

kind per jaar) worden niet aan ouders uitbetaald, maar rechtstreeks 

overgemaakt aan de sportvereniging.

Sportinfrastructuur en bewegingsaanbod aanpassen aan senioren

Een groep die eveneens extra aandacht verdient, zijn de ouderen in de Eindhovense 

samenleving. Het aandeel 55-plussers in Eindhoven stijgt naar verwachting van 26,8% 

in 2008 naar 28,6% in 2025. In sommige buurten van Eindhoven – Gijzenrooi, Achtse 

Barrier, Blixembosch en Engelsbergen – neemt het aantal 55-plussers tussen 2005 en 

2025 met meer dan 25% toe. Dit stelt eisen aan het voorzieningenniveau in deze wij-

ken. Zeker vanuit het beleid dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving 

moeten kunnen blijven. 

Ten opzichte van 2000 zijn 55-plussers meer gaan bewegen. Van de Eindhovense 

55-plussers sport/beweegt 60%. Er zijn twee groepen senioren te onderscheiden. 

Een steeds groter deel van de komende generaties 55-plussers heeft al een sportend  

verleden. Bij deze groep zijn wandelen, fitness, zwemmen, tennis, golf, bridge en fietsen  

favoriet. Voor deze groep moet de gemeente Eindhoven de randvoorwaarden  

creëren om zo goed mogelijk te kunnen sporten en bewegen. Een goede sport-

infrastructuur is hierbij van wezenlijk belang: de aanleg van fiets- en wandelpaden, all 

weatherbanen, baantjes zwemmen overdag en fitnesscentra.

Een ander deel van de komende generaties 55-plussers heeft weinig tot niets aan 

sport gedaan. Voor deze groep is een specifiek bewegingsaanbod noodzakelijk.  

De Lumens groep organiseert voor deze groep bewegingsactiviteiten in de  

wijken: Meer Bewegen Voor Ouderen. Sportbedrijf De Karpen geeft in de buurt-

sporthallen Fitgym voor 50-plussers. En Sportcomplex Eindhoven Noord heeft  

plannen voor het aanbieden van een jaarprogramma voor 55-plussers met een 

keuze uit meer dan 15 bewegingsactiviteiten.
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5. Netwerkstad, stad die verbindt

De Eindhovense samenleving heeft behoefte aan initiatieven, die verschillen 

overbruggen en een gevoel van saamhorigheid creëren. Steeds vaker wordt 

de vraag gesteld welke bijdrage sport kan leveren aan de oplossing van 

problemen op het vlak van leefbaarheid, ontspanning, sociale cohesie,  

gezondheid en onderwijs. 

Ambitie 6: Driehoek buurt, onderwijs en sport

De driehoek buurt-onderwijs-sport gaat in de toekomst een steeds grotere rol spelen. 

Sport kan hierbij een brugfunctie vervullen. 

Combi sportdocenten

Sport zorgt samen met school voor sociale binding in de wijken. Eindhoven stelde 

in dit kader – met behulp van landelijke subsidies – een aantal duale/combi sport-

docenten aan. Deze sportdocenten zijn onderdeel van Sportformule Eindhoven en 

vormen de verbinding tussen de school, de naschoolse sportactiviteiten en de sport-

verenigingen in de stad. Sportformule Eindhoven laat kinderen tijdens hun schooltijd 

kennismaken met diverse sporten en activiteiten, in de hoop dat ze er nu en later mee 

doorgaan. Sportformule Eindhoven biedt activiteiten aan voor, tijdens en na school 

en is een onderdeel van de gemeente Eindhoven.

De combi sportdocenten leren de schoolgaande jeugd met behulp van goed 

bewegings onderwijs tevens een gezonde levensstijl aan. Iets wat hard nodig is. Uit 

gegevens van de Vierde Landelijke Groeistudie blijkt dat in 1980 op 8-jarige leeftijd 

7% van de meisjes te dik was, in 1997 was dit 15% en in 2003 25%. Bij 8-jarige jongens 

steeg dit percentage tussen 1980 en 2003 van 4% naar 17%. In januari 2008 startte 

de Vijfde Landelijke Groeistudie, waarvan de resultaten eind 2009 bekend zijn. Het is  

duidelijk dat nog niet iedereen er van doordrongen is dat je ófwel meer moet bewegen  

ófwel minder calorieën moet consumeren om op het juiste gewicht te blijven.

In de wijk Woensel West zitten geen sportverenigingen en zijn geen 

goede sportaccommodaties. Bij de bouw van het Spilcentrum Palet 

is een sporthal ingepland. Om optimaal gebruik van de hal te maken 

wordt gestart met een schoolsportvereniging onder begeleiding van 

een combi sportdocent. Deze docent krijgt tevens een aanstelling bij 

basisschool Palet. Als deze proef succesvol is, dan overweegt men ook 

op andere plaatsen in Eindhoven schoolsportverenigingen op te zetten.  
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Ambitie 7: Talentontwikkeling in de sport

Stad voor jong talent

Eindhoven profileert zich vooral als stad voor jong (sport)talent. De sport talenten 

zouden zich bij voorkeur in Eindhoven moeten vestigen en moeten participeren in 

Eindhovense teams. Eindhoven is een ‘transit city’, waar talent relatief kort vertoeft. 

Jonge mensen volgen in Eindhoven hun beroepsopleiding, doen werkervaring  

op in een eerste uitdagende baan en verleggen daarna hun horizon naar elders. In  

de tijd dat zij in Eindhoven leren, werken en leven moeten we een dusdanige  

indruk op hen maken, dat zij zich voor altijd verbonden voelen met de stad. Sterker 

nog, zij vormen bij uitstek de voorhoede om het merk ‘Eindhoven’ te promoten: een 

netwerk- en talentenstad, die garant staat voor een kansrijke startpositie. 

Uitstekende faciliteiten

Eindhoven beschikt op het terrein van kunst, cultuur, design, sport en onderwijs over 

tal van mogelijkheden om jonge talenten en instellingen te faciliteren. Zo kunnen  

sporttalenten bijvoorbeeld gebruik maken van de Loot-school of één van de  

andere topsportvriendelijke onderwijsinstituten. Verschillende sportbonden  

hebben inmiddels aangegeven Eindhoven serieus te overwegen als één van de 

locaties voor de opleiding van hun talenten. De goede voorzieningenstructuur, 

het sterke verenigingsleven en de uitstraling van Eindhoven als sportstad, dragen 

daar zeker toe bij. 

Meerwaarde talentencentra

Talentencentra en toptalenten hebben een voorbeeldfunctie. Zij stimuleren  

Eindhovenaren om te sporten, te bewegen en hun talenten te ontdekken op  

sport- en maatschappelijk gebied. Bovendien liften Eindhovense sportverenigingen  

mee op de sporttechnische bijdrage van de sportbonden bij talentencentra.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan bijscholing van coaches en trainers, gezamenlijke 

trainingen met talenten en toppers en doorstroming van talenten naar plaatselijke 

sportverenigingen. Op deze manier ontspruiten weer nieuwe talenten, waardoor 

een cyclisch verloop ontstaat.

Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep biedt zwemtalenten de  

gelegenheid zich verder te ontwikkelen en te komen tot topprestaties. 

Het zwemcentrum maakt hierbij – met name in het trainingsbad – 

gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen. In Eindhoven  

kunnen zwemtalenten de gewenste schoolopleiding volgen en  

wonen in de voor hen meest geschikte huisvesting. 
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Ambitie 8: (Inter)nationale trekpleister

Voor	de	acquisitie	van	topsportevenementen	stelt	de	gemeente	Eindhoven	relatief	

weinig geld beschikbaar. In plaats van topevenementen te werven met geld, stelt de 

gemeente Eindhoven diensten ter beschikking ter ondersteuning van evenementen.  

De gemeente Eindhoven stelt zich als het ware op als ‘partner in organisatie en 

communicatie’. Zo regelt de gemeente samen met de stichting City Dynamiek  

bijvoorbeeld de ticketing, het afzetten van parcoursen, het hotelverblijf, de promotie 

en de begeleiding van de vergunningsaanvragen voor een evenement. 

Topsportevenementen 

Het bovenstaande beleid trekt aansprekende evenementen naar Eindhoven. Voor-

beelden van jaarlijks terugkerende evenementen zijn de Marathon Eindhoven, de 

Tennis	 Classics,	 de	Dutch	Open	 Swim	Cup	 en	 het	 Concours	 Hippique	 Eindhoven.	 

Eenmalige evenementen die de afgelopen jaren plaatsvonden zijn het EK  

Zwemmen, het WK Honkbal en het WK Trampolinespringen. Voor de komende 

periode zet Eindhoven in op het WK zwemmen voor gehandicapten in 2010, het  

WK voetbal in 2018 en de Olympische Spelen in 2028. 
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Integraal vrijetijdsbeleid

De vrijetijdsbesteding in Eindhoven nam de laatste jaren een hoge vlucht. Het 

vrijetijds repertoire werd in korte tijd omvangrijker, gevarieerder en minder  

verkokerd. Sport, recreatie, cultuur, uitgaan, winkelen en vermaak staan niet langer  

los van elkaar, maar gaan combinaties aan. Dit vraagt om een integraal vrijetijdsbeleid.  

Een beleid dat niet in de plaats treedt van sport- of cultuurbeleid, maar er bovenuit 

stijgt. Een beleid dat zoekt naar combinaties en synergie. 

Moderne stadsparken

Eén van de belangrijkste trends in de afgelopen jaren is de ontwikkeling van sport-, 

leisure- & entertainmentconcepten met een combinatie van verschillende vormen 

van vrijetijdsbesteding, bij voorkeur in het groen. Eindhoven onderkende deze  

ontwikkeling al in een vroeg stadium en loopt met stadsparken, die kunst, cultuur, 

natuur, educatie en sport met elkaar verbinden, voorop in Nederland. Genneper  

Parken is daarin de frontrunner, Stadspark De Karpen volgt op enige afstand en  

Landelijk Strijp wordt nog ontwikkeld. 

Green Y

Het is van belang om aan de samenhang in en tussen de drie stadsparken vorm en 

inhoud te geven. Dit gebeurt onder andere door de ontwikkeling van stadspoorten/

informatiecentra in de gebieden en de verdere uitwerking van de ‘Green Y’-gedachte.  

De Green Y wordt gevormd door natuurlijke groene lijnen in Eindhoven. De Green Y  

verbindt natuur, cultuur, kunst, sport en stadsparken in de stad.

Het Europees Kampioenschap Zwemmen in 2008 zette Eindhoven  

op de kaart en had een aantoonbare economische impact voor 

de stad. Er kwamen 878 deelnemers uit 42 Europese landen naar  

Eindhoven. Er werden 6 wereldrecords, 18 Europese records en maar 

liefst 279 nationale records gezwommen! Zo’n 130 miljoen mensen  

keken naar de televisiebeelden en 31.000 mensen bezochten de  

wedstrijden in Eindhoven live. Aan het evenement Eindhoven werkten  

780 enthousiaste vrijwilligers mee. Uit onderzoek van de Inter-

nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer blijkt dat door het 

EK Zwemmen bijna 7,5 miljoen euro extra werd besteed in de regio 

Zuid-Oost Brabant. 
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In het kader van gezondheidbevordering worden er in de toekomst 

steeds meer beweegprogramma’s ontwikkeld. Beweegprogramma’s 

die gebruik maken van moderne technologieën, zoals bijvoorbeeld 

tijdregistratiesystemen. Zo verzamelt een chip in een badmuts van 

een zwemmer informatie over zijn prestaties, die hij thuis achter de 

computer kan analyseren.
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6. Brainport, stad van vernieuwing, kennis en techniek

Eindhoven profileert zich als Brainport van Nederland. Technologie en 

Eindhoven zijn een eenheid. In Eindhoven wordt veel geld geïnvesteerd in  

Research & Development (R&D), industrie en kenniscentra. Wil Brainport 

slagen, dan moet er echter niet alleen in kennisinfrastructuur geïnvesteerd 

worden, maar ook in een prettig woonklimaat en een aantrekkelijke stad. 

Uit onderzoek blijkt dat bèta kenniswerkers over het algemeen op zoek zijn 

naar een rustige, veilige en groene woonomgeving.

Ambitie 9: Creatieve industrie en sport

De combinatie van industrie, techniek en creativiteit kent in Eindhoven vanuit  

historisch perspectief een gezonde voedingsbodem. Denk aan de vele  

hoogwaardige R&D activiteiten, de Design Academy, de TU/e en de lange  

geschiedenis in de maakindustrie. Naast de inzet van de overheid is hier  

vooral ook de inbreng van het bedrijfsleven en van de kennisinstituten onmisbaar. 

Gouden driehoeken

Belangrijk is het scheppen van een leefklimaat dat hooggeschoolden, designers en 

de creatieve industrie in de stad samenbrengt en ruimte biedt zich te ontwikkelen. 

De creatieve industrie in Eindhoven kan worden ingezet om gouden driehoeken in 

de	 sport	 te	 realiseren;	 combinaties	 tussen	de	 sportwereld,	 het	bedrijfsleven	en	de	

kennisinstellingen. 

Hoe kunnen we de start van Ranomi Kromowidjojo bijvoorbeeld nog verbeteren?  

Hierbij gaan we uit van verbeteringen op topniveau, die uiteindelijk doorvertaald worden 

in producten voor de breedtesport of misschien wel op hele andere toepassingsgebieden.  

Het fieldlab Breedtesport op het Sportcomplex Eindhoven Noord 

tracht kinderen meer te laten bewegen met behulp van de nieuwste 

technologische speel- en beweegtoestellen. TU/e ontwikkelt deze toe-

stellen in samenwerking met TNO. De verzamelde informatie wordt 

gebruikt als input voor verdere kennisontwikkeling op dit terrein.

Ambitie 10: Versterking van de kennisontwikkeling in de sport 

Sport als proeftuin voor nieuwe technologie

Sport is een aansprekende proeftuin voor nieuwe technologie. In Nationaal  

Zwemcentrum de Tongelreep, bij de trainingsvelden van PSV op de Herdgang en bij 

Sportcomplex Eindhoven Noord worden zogenaamde field labs geïnstalleerd. Deze 

field labs verzamelen en analyseren met behulp van de nieuwste technologieën  

informatie over top- en breedtesporters. Het doel hiervan is de prestaties van de  

sporters	te	verbeteren	en	nieuwe	producten	te	ontwikkelen;	activiteiten	die	perfect	

passen binnen het profiel van Eindhoven als Brainport. 
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7. Plan van aanpak

Algemene Ambitie verhogen sportparticipatie in Eindhoven

Ambitie 1: Sporten en bewegen in de buurt gebiedsgerichte programma’s per wijk/buurt

Cruyff Courts

speel en beweegpleinen - field lab breedtesport

Ambitie 2: Hoogwaardige sportinfrastructuur doorontwikkeling Sportcomplex Eindhoven Noord1 embedded fitness, politieacademie, multifunctioneel 

gebouw

doorontwikkeling Genneper Parken1 hockeystadion, sportgezondheiscentrum, tweede hal 

Indoor-Sportcentrum Eindhoven

doorontwikkeling Sportbedrijf De Karpen1 bestemming IJzeren Man, stadspoort, kwaliteit kleed-

accomodaties buitensporten, kunstgrasvelden

mobiliteitsplannen sportconcentratiegebieden

sportverenigingen IKSscan (verenigingsscan), sociaal tarievenbeleid

Ambitie 3: Aanpassen aan de tijdsgeest innovatie in Sport-& Recreatiesector

Ambitie 4: Sportsimulering kwetsbare groepen sportparticipate allochtone jongeren

persoonsgebonden sportbudget voor gehandicapte 

sporters

Ambitie 5: Sporten voor iedereen jeugdsportfonds

sporten en bewegen voor 55-plussers

Ambitie 6: Driehoek buurt, onderwijs en sport duale/combi sportdocenten (Sportformule)

Ambitie 7: Talenontwikkeling in de sport talentencentra

Ambitie 8: (Inter)nationale trekpleister acquisitie topsportevenementen

Green Y

Ambitie 9: Creatieve industrie en sport gouden combinaties: sport - bedrijfsleven - kennisinstel-

lingen

Ambitie 10: Versterking van de kennis -

                          ontwikkeling binnen de sport

field labs

1 in samenwerking met sportverenigingen en commerciële aanbieders in de stad.          

Ambities
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thema’s/ambities mijlpalen partners financiën (in miljoen)

2008 2009-2010 2011-2015 totaal gemeentelijke 

overheid

partners

Algemene Ambitie

sportparticipatie 67% 70% 72% sportverenigingen, sporters, recreanten

commerciële sportaanbieders

€ 29 € 16 € 13

Ondernemend burgerschap

Ambities 1 - 3

gebiedsgerichte programma’s per wijk/buurt 2 10 50 gebiedsgericht werken p.m. p.m. p.m.

Cruyff Courts en/of speel/beweegpleinen 4 10 alle wijken DSOB, gebiedsgericht werken,  

Cruyff foundation, KNVB

€ 2 € 1 € 1

hockeystadion 1 hockeyverenigingen, bond, bedrijfsleven, SRE 

en Provincie

p.m. p.m. p.m.

tweede hal Indoor-Sportcentrum Eindhoven 1 sportverenigingen, bond, bedrijfsleven p.m. p.m. p.m.

aanleg kunstgrasvelden 9 2 alle buiten- 

velden

sportvereningingen € 0,23  

(structureel)

direct indirect via 

huur

mobiliteitsplannen sportconcentratiegebieden 1 1 1 verkeerskundigen p.m. p.m. p.m.

Sociale betrokkenheid, stad die bindt

Ambities 4 - 5

sportparticipatie allochtone jongeren 58% 62% 67% Rijksoverheid, sportverenigingen, buurtwerk € 0,6 € 0,17 € 0,43

Netwerkstad, stadt die verbindt

Ambities 6 - 8

duale/combi sportdocenten (Sportformule) 7 15 alle scholen scholen, Rijksoverheid € 2 € 1 € 1

talentencentra 2 4 6 sportbonden, sportverenigingen € 0,4 € 0,2 € 0,2

acquisitie topsportevenementen 5 5 5 City Branding € 0,45 € 0,05 € 0,4

Brainport, stad van vernieuwing, kennis en techniek

Ambities 9 - 10

Field Labs 2 2 4 NOC*NSF, Rijksoverheid, sportverenigingen € 1,4 € 0,4 € 1,0

          

Planning
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Relatie met programma’s voortvloeiend uit coalitieakkoord Eindhoven Eén 

                           
                              ambities

Sporten en 
bewegen in de 
buurt

Hoogwaardige 
sport- 
infrastructuur

Aanpassen aan 
de tijdsgeest

Sport- 
stimulering 
kwetsbare 
groepen

Sporten voor 
iedereen 

Driehoek 
buurt,  
onderwijs en 
sport 

Talent- 
ontwikkeling 
in de sport 

(Inter-)
nationale
trekpleister 

Creatieve 
industrie 
en sport  

Versterking 
van de kennis- 
ontwikkeling 
binnen de 
sport 

meedoen + + + + + +  +

actieve jeugd + + + + + +

wonen/ wijkvernieuwing + + + + + +

bereikbaarheid + + + +

burger participatie + + + +

duurzame klimaatbeleid + + + + + +

arbeidsmarkt beleid + + + +

design licht + + + +

Strijp S + + +

Cultuur Totaal + + + + + +

 

programma’s

Bijlagen
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Bijlagen

Wat willen we bereiken?

- Doel - Maatschappelijk effect

Sportparticipatie van  
Eindhovenaren bedraagt  
minimaal 64%.

collegeproducten 4.3.4 t/m 4.3.5programma 4.3

collegeproducten 4.3.1 t/m 4.3.3

Maatschappelijk terrein:
-  Gezonde levensstijl
-  Verbeteren van leefbaarheid in  
 buurten
-  Sociale Samenhang en veiligheid  
 in de stad vergroten

- Promotie en communicatie van sport en bewegen
- (Top)sport faciliteren, dit alles ten behoeve van een  
 pluriform scala aan breedtesport- of recreatieve  
 bewegingsactiviteiten tegen een sociale tariefstelling
- Begeleidende activiteiten aanbieden met en voor  
 partners in de stad
- Ondersteunen van Eindhovense sportverenigingen

- Het in stand houden van kwalitatief hoogwaardige sport-  
 en recreatievoorzieningen in de stad
- Het aanbieden van sport- en recreatievoorzieningen in  
 het toekomstige Stadspark De Karpen
- Het integraal doorontwikkelen en verbreden naar  
 meerdere ontmoetingsfuncties van het sport- en  
 recreatie- en educatiegebied Eindhoven Noord
- Het binnen de kaders van de structuurvisie  
 Genneper Parken, doorontwikkelen van het  
 gebied Genneper Parken

Economisch terrein:
-  Economische en technologische  
 ontwikkeling van de stad
- Verhogen arbeidsparticipatie
-  Imago van Eindhoven als  
 talentenstad vergroten

Fysiek terrein:
-  In stand houden en aanbieden  
 van sportvoorzieningen

Wat gaan we daarvoor doen?

- Prestaties 

Relatie met programmabegroting
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