Groningen - sport in verkiezingsprogramma’s 2019
Groningen scoort ‘hoger dan gemiddeld’ in de scan van verkiezingsprogramma’s voor de
Provinciale Staten 2019 (status medio februari). Hieronder zijn alle passages die aan sport- en
bewegen relateren geselecteerd. Voor de analyse is gezocht op de volgende signaalwoorden:
sport, bewegen, ‘zwem’, ‘recr’(eatie), fiets, ‘wandel’(en) en water. Nationale politieke partijen
als SGP, 50PLUS, PVV, FVD, PVD en lokale partijen hadden ten tijde van de scan nog geen
verkiezingsprogramma’s uitgebracht en zijn daarom niet meegenomen.

VVD (Weinig hoeveelheid sport)
-

Geen georganiseerde sport
Ook recreatief fietsen op toeristische routes is een mooie manier om het Groninger
landschap te verkennen. De VVD is voor het in kaart brengen van de écht
noodzakelijke investeringen op deze beide terreinen.

CDA (Hoge hoeveelheid sport)
-

-

-

Het CDA ondersteunt de top- en breedtesport in Groningen. De provincie moet
gehandicaptensport stimuleren. Dat geldt ook voor de regionale stimulering van
deelname aan sport.
Wij willen dat de ontwikkelingen en de kennis die worden opgedaan in de topsport ook
ten goede komen aan de amateur- en breedtesport.
Wij willen in navolging van het nationaal sportakkoord in gesprek met de gemeenten
en kennisinstellingen over het opstellen van een Gronings sportakkoord.
Wij zien bewegen en gezonde voeding als een belangrijk onderdeel van gezond leven
en vragen daarvoor aandacht bij de sportverenigingen.
Wij maken ons sterk voor sportieve, gezonde scholen.
Wij stimuleren grote (top)sportevenementen: ze kunnen een bijdrage leveren aan het
stimuleren van het bewegen van onze inwoners.
Wij stimuleren elektrisch vervoer door onder andere te zorgen voor meer
oplaadpunten voor auto en fiets en voor bredere fietspaden. De fietsroute-plus
trajecten moeten in de hele provincie verder worden uitgerold.
Wij willen bedrijven stimuleren om tot een slimmer en duurzamer vervoersbeleid te
komen, onder andere door het faciliteren van elektrische fietsen en oplaadpunten voor
auto en fiets.

D66 (hoge hoeveelheid sport)
-

-

Sport en bewegen voor een leefbare en gezonde leefomgeving
● Voer het beweeginclusief denken in binnen de beleidsterreinen ruimtelijke
ordening, economie, toerisme, leefbaarheid, natuur en mobiliteit waarbij sport en
bewegen als middel optimaal wordt benut. Sport niet als een aparte geïsoleerde
provinciale taak maar als integraal onderdeel van andere beleidsterreinen.
● Stimuleer fietsen en wandelen met de aanleg van goede en mooie fiets- en
wandelpaden en een goed routenetwerk door de provincie voor zowel racefietsen
als recreatieve gebruikers.
● Investeer in (mondiale) sportevenementen.
● Stimuleer sport en bewegen voor inwoners met een fysieke of psychische
beperking.
Faciliteer sport en bewegen zo lokaal mogelijk in samenhang met elkaar

Stimuleer gemeenten tot de ontwikkeling van een lokale vertaling van het
Nationale Sportakkoord en het ontwikkelen van een omgevingsvisie met aandacht
voor sport en bewegen door middel van een Gronings Sportakkoord.
Bevorder toerisme en fietsen door onontdekte parels als Westerwolde en Reitdiepdal.
Verbeter de voorzieningen en de communicatie richting de fietstoerist.
●

-

PVDA (Hoge hoeveelheid sport)
-

-

-

Gelijke kansen voor basisschoolkinderen door regelingen in kindpakket. Zwemles,
sporten, laptop en fiets beschikbaar voor alle scholieren. En we gaan voor een
gemeente brede aanpak om meer te investeren in sporten, bewegen en een gezonde
leefstijl voor ouder en kind.
De PvdA vindt dat de gemeente Groningen stappen moet zetten om de
toegankelijkheid van evenementen, sport en cultuur te verbeteren en hierin koploper
moet worden van Nederland.
Uitgebreide sportparagraaf met de volgende actiepunten:
● De publieke ruimte meer geschikt maken voor wandelen, fietsen en hardlopen.
● Voldoende sportvelden en sportaccommodaties in de wijken en de dorpen.
● Vrijwilligers/bestuurders in de sport optimaal ondersteunen.
● Elk kind kan aan verenigingssport doen.
● Investeren in topsport- en breedtesport (voorzieningen).

GroenLinks (Gemiddelde hoeveelheid sport)
-

-

GroenLinks wil dat de provincie sportverenigingen bij het verduurzamen van hun
accommodaties ondersteunt.
GroenLinks wil bewegingsles voor kinderen, sporten voor 'kwetsbare groepen' en
sporten in de openbare ruimte stimuleren met meer buitensportlocaties.
GroenLinks wil dat de provincie de aanleg en het onderhoud van wandelpaden en
wandelnetwerken bevordert en ondersteunt.
Leefbaarheid in dorpskernen vergroten. Dit kan door investeringen in cultuur,
onderhouden van breedtesport en het stimuleren van het organiseren van
evenementen.
Door de aanleg van meer recreatieve fiets- en voetpaden in de provincie, komt er meer
kleinschalig toerisme naar Groningen. Ook voor inwoners zijn wandelpaden een
aangenaam middel om de band met de eigen leefomgeving te versterken en zo van
eigen dorp en land te genieten. Fietsen en wandelen in Groningen wordt gepromoot
door de aanleg van nieuwe, en verbetering van bestaande toeristische routes en
dorpsrondjes.

SP (Gemiddelde hoeveelheid sport)
-

-

-

Commerciële topsportevenementen kunnen geen aanspraak maken op provinciale
subsidie. Breedtesport daarentegen kan op voldoende ondersteuning van de provincie
rekenen.
De provincie moet zich inzetten om dorpsbosjes te behouden voor omwonenden, om in
te wandelen en te fietsen, en stelt kennis en middelen beschikbaar voor inrichting en
onderhoud.
Het fietspadennetwerk moet verder worden uitgebreid en verbeterd. Dit geldt zowel
voor verdere uitbreiding van het fietspaden-plusnetwerk als voor de overige
fietspaden.

Christenunie (Hoge hoeveelheid sport)
-

-

-

Sport is niet primair een provinciale kerntaak, wel kan de provincie een stimulerende
en faciliterende rol vervullen. Wat de ChristenUnie betreft ligt hierbij de nadruk op de
breedtesport. In het bijzonder willen we aandacht voor de Groningers voor wie
bewegen niet vanzelfsprekend is zoals ouderen en mensen met een beperking, een
chronische ziekte of psychiatrische problematiek. Een andere specifieke doelgroep is
de jeugd op school. De ChristenUnie wil een flinke impuls geven aan sport en bewegen
op scholen door het aanbieden van extra lessen bewegingsonderwijs door een
vakdocent, en met de mogelijkheid om na schooltijd extra beweeglessen te volgen.
Actiepunten:
● Bij elke financiële bijdrage van de provincie aan een grootschalig sportevent moet
de link gelegd worden naar een aanvullend event dat past bij de bovengenoemde
doelgroepen. Een voorbeeld is de Groningse Special Olympics voor mensen met een
verstandelijke beperking.
● Stimuleren en mogelijk maken van projecten die het bewegen stimuleren van
inwoners van Groningen met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte
die het bewegen beperkt, bijvoorbeeld hersenletsel, spierziekten, orthopedische
problematiek (nieuwe heup, nieuwe knie), diabetes, hart- en vaatziekten. Een mooi
voorbeeld hiervan is De Beweegcoach.
● Faciliteren en ondersteunen van projecten om de jeugd op de basisschool meer te
laten bewegen, bijvoorbeeld het project ‘De Sportieve Gezonde School’.
● Ondersteuning van gemeenten in hun taak op het gebied van het stimuleren van
sporten en bewegen in de openbare ruimte.
Reizen met de fiets is gezonder, duurzamer en neemt veel minder ruimte in dan reizen
met de auto. Om Groningen gezond en bereikbaar te houden, is het daarom van groot
belang om fietsgebruik te stimuleren. De provincie moet er daarom voor zorgen dat
Groningen Stad in een straal van 20 km rond de Martinitoren het beste met de fiets te
bereiken is.
Een samenhangend netwerk voor fietsen, wandelen, skeeleren en varen dat goed op
elkaar aansluit, veilig is en goed onderhouden moet worden.
Goede ontsluiting van het landelijk gebied door het bevorderen en aanleggen van een
netwerk van kerkpaden, wandelroutes, fietspaden en vaarroutes.
Toegankelijk maken en houden van startpunten van wandelroutes, uitkijktorens,
zwemstrandjes en surfspots.

Dit is een toelichting bij de infographic ‘Sport en bewegen in de provincie: welke aandacht bij
verkiezingen 2019’ van Kenniscentrum Sport.

