Limburg - sport in verkiezingsprogramma’s 2019
Limburg 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 (Gemiddelde hoeveelheid sport)
-

-

De Limburgse VVD wil graag kijken naar mogelijkheden om jongeren te blijven
stimuleren om meer en regelmatig te sporten. Dit kan bijvoorbeeld via een verhoging
van het jeugdsportfonds of een kortingspas voor de jeugd.
Daarnaast willen we ook ervoor zorgen dat onze senioren in beweging blijven.
Initiatieven om gehandicapten te laten sporten kunnen op steun rekenen.
Topsportevenementen hebben een positieve impact op het lokale MKB en ons
leefklimaat. De provincie blijft dit faciliteren.
Investeer in fietspaden en fietstoerisme. Limburg moet blijven investeren in een
kwalitatief hoogwaardig en veilig fietspadennetwerk.

CDA (Hoge hoeveelheid sport)
-

-

-

-

-

Hoe blijven verenigingen aantrekkelijk voor de nieuwe generatie en kunnen ze zich
aanpassen aan nieuwe behoeften? Op die vraag moeten onze Limburgse
muziekverenigingen en sportclubs een antwoord gaan vinden. De
ondersteuningsorganisaties Huis voor de Kunsten en Limburg Sport moeten
verenigingen hierbij helpen.
Ondersteun het Jeugdfonds Cultuur en Sport, Stichting Leergeld en Basissport Limburg
zodat ook kinderen en jongeren uit arme gezinnen lid kunnen worden van een sporten/of cultuurvereniging.
Ook sporten is gezond. En vooral leuk en ontspannend. Sporten kan een geweldige
manier zijn om mensen met elkaar in contact en in beweging te brengen en talenten te
ontdekken en ontwikkelen. Het programma Jongeren Op Gezond Gewicht en het
project Ben Bizzie in Meijel zijn hiervan interessante voorbeelden. De Provincie moet
dergelijke projecten ondersteunen. Voor kinderen en jeugd is buiten spelen en
bewegen bijzonder van belang. De Provincie moet vrijwilligers in het jeugdwerk
ondersteunen.
Daarnaast is een basisinfrastructuur van regionale sportaccommodaties belangrijk. De
Provincie moet daarom initiatieven voor Regionale Trainingscentra (RTC), Nationale
trainingscentra (NTC) en Veilig Wieleromgevingen (VWO) ondersteunen die voldoen
aan een regionale behoefte van sporters en sportclubs.
Sinds 2018 werkt de Provincie Limburg met zogenaamde sporttakplatforms. In deze
platforms komt een vertegenwoordiging van alle Limburgse sportverenigingen en
sportorganisaties van een bepaalde sport bij elkaar om samen een jaarplan op te
stellen. In dit jaarplan bepalen zij zelf hun prioriteiten op het gebied van evenementen,
talentontwikkeling en accommodaties. De Provincie subsidieert vervolgens dit
jaarplan. Het CDA Limburg juicht deze werkwijze toe, want zo bepalen niet de politici
of ambtenaren waar het geld naar toe moet, maar de sporters zelf. Zo zijn er al
platforms voor wielrennen, paardensport, handbal, triatlon en atletiek en running. De

-

-

-

nieuwe organisatie Limburg Sport (voorheen Huis voor de Sport en Topsport Limburg)
heeft een belangrijke taak om de sporttakplatforms te ondersteunen.
Het CDA Limburg wil meer aandacht voor gehandicaptensport. Daarvoor zijn vaak
aangepaste sportfaciliteiten nodig. Wij steunen daarom de ambitie om van
sportlandgoed De Haamen in Beek hét centrum voor gehandicaptensport in Limburg te
maken. Zo zorgen we ervoor dat er meer faciliteiten komen voor gehandicapten die
een sport willen beoefenen.
Blijf vrijwilligers die een sportief of cultureel evenement met regionale
aantrekkingskracht organiseren, ondersteunen vanuit de versoepelde
Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen.
Leg veilige, vrij-liggende fietspaden langs provinciale wegen aan en recreatieve
fietsroutes op het platteland.
Zorg voor een aantrekkelijke en samenhangende infrastructuur voor de recreatieve
wandelaar. Bijvoorbeeld door vrij liggende wandelpaden en het vervolmaken van het
wandelknooppuntennetwerk.

PVDA (Gemiddelde hoeveelheid sport)
-

-

-

Het verontrustende percentage overgewicht in Limburg (meer dan 50%) moet worden
teruggedrongen, onder andere door het Limburgse JOGG (Jongeren Op Gezond
Gewicht), lokale beweegcoaches, en de breedtesport extra te steunen. → Zet extra in
op het terugdringen van het probleem overgewicht in Limburg, en stimuleer de
breedtesport.
De initiatieven gericht op gezonde scholen in Limburg – via onderwijsprojecten, gezond
voedsel, en gezond bewegen - verdienen krachtig ondersteuning, zeker gezien de
achterblijvende (gezonde) levensverwachting in vooral Zuid-Limburg
We stimuleren steden om te vergroenen om hittestress tegen te gaan en om gezond
bewegen en schone lucht te bevorderen.
Goed in het landschap aangelegde fietsroutes om te genieten evenals wandelroutes
worden bevorderd. Maar ook hier geldt: met mate en in balans. De weidsheid en de rust
van het landschap en de natuur moeten behouden blijven. Dat betekent dus
bijvoorbeeld ook: geen plezier-helikoptervluchten en dergelijke.

D66 (Hoge hoeveelheid sport)
-

-

D66 wil gezond leven stimuleren. Kinderen tussen de 0 en 6 jaar oud besteden
dagelijks ongeveer 1,5 uur achter een scherm: naarmate ze ouder worden stijgt dat
aantal uren alleen maar. Van ontbijten met energiedrank tot alcohol in de plaatselijke
keet: een gezonde leefstijl van jongs af aan is niet vanzelfsprekend. Actiepunten:
● D66 wil dat de provincie initiatieven voor het stimuleren van een gezonde leefstijl
bij jongeren ondersteunt, door samen te werken met partners en gemeenten,
kennis te delen of kleine aanjaagsubsidies om ze op weg te helpen.
● D66 wil daarbij vooral initiatieven van en door jongeren zelf ondersteunen. Zij zijn
de toekomst van Limburg: samen geven we de gezonde weg naar morgen vorm.
D66 wil dat Limburg koploper wordt in bewegen op school.
● D66 wil dat de provincie, samen met scholen, leraren, lerarenopleidingen en het
Rijk, onderzoekt of en zo ja hoe het Limburgse bewegingsonderwijs op basisscholen
een kwalitatieve impuls kan krijgen, bijvoorbeeld door een tijdelijke
stimuleringsregeling voor het aannemen van vakleerkrachten.

D66 wil dat de provincie, met gemeenten, sporttakplatforms, scholen en andere
partners werkt aan het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van sport
en bewegen in en rondom school: voor en na schooltijd.
● D66 wil investeren in verbindingen tussen breedtesport, topsport en onderwijs, in
samenwerking met gemeenten, sporttakplatforms, plaatselijke verenigingen en
scholen. Bijvoorbeeld door in te zetten op ‘Schoolsportverenigingen’: waar
leerlingen kennis kunnen maken met de verschillende sporten en verenigingen in
hun omgeving. Bijvoorbeeld zoals bij ‘Explore’ in Sittard.
● D66 wil dat de provincie samen met gemeenten, schoolbesturen en verenigingen
onderzoekt hoe we meer bewegen in en buiten school mogelijk kunnen maken,
bijvoorbeeld door de huur van sportaccommodaties te verlagen.
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in topsport en talent, D66 wil de provincie
focus de komende periode verbreden naar sport in al haar facetten en
talentontwikkeling.
● D66 wil dat de provincie investeert in breedtesport en partijen ondersteunt in
kennisdeling
D66 is groot voorstander van de provinciale werkwijze met sporttakplatforms, waarin
verenigingen en organisaties samenwerken en hun eigen plan maken voor opleiding,
evenementen en accommodaties en de provincie die plannen ondersteunt.
● Op dit moment zijn er sporttakplatforms voor atletiek en running, paardensport,
triatlon en handbal. D66 wil dat de provincie streeft naar een platform voor iedere
sport en dit uitbreidt. ▪ Sportverenigingen helpen bij het besparen van kosten,
bijvoorbeeld door het verduurzamen van hun clubgebouwen, is wat D66 betreft
effectiever dan subsidiëren en heeft onze voorkeur.
● Topsport inspireert: D66 wil dat de provincie bij regio-overstijgende
sportevenementen ondersteunt en, indien Sporttakplatforms ernaar streven om
(inter)nationale sportevenementen naar Limburg te halen, dit actief ondersteunt.
De provincie gaat wat D66 betreft verder met het aanleggen van een
fietsroutenetwerk voor de langere afstand. Dat netwerk moet woon-werk en
woon-school verkeer met de fiets aantrekkelijker maken en bovendien een aanvulling
zijn voor wie voor zijn ontspanning door Limburg wil fietsen.
●

-

-

-

GroenLinks (Hoge hoeveelheid sport)
-

-

-

Sportverenigingen en culturele organisaties worden aangemoedigd een
voorbeeldfunctie te vervullen, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming. Sport en
Cultuur bieden kansen om mee te doen aan de maatschappij voor jongeren en
kwetsbare groepen. GroenLinks wil dat Sport en Cultuur voor iedereen gemakkelijk
toegankelijk zijn.
GroenLinks is van mening dat de Provincie breedtesporten dient te ondersteunen,
bijvoorbeeld door het stimuleren dan wel cofinancieren van regionale
(jeugd)opleidingen. Verder blijven we ondersteunen waar we al sterk in zijn op
(inter)nationaal niveau: handbal en wielrennen. Betaalde Voetbal Organisaties komen
echter niet in aanmerking voor ondersteuning. Een andere vorm van ondersteuning is
het binnenhalen van aansprekende sport- en cultuurevenementen. GroenLinks wil
hiervoor in 2019 een nieuw beleidsplan.
Actiepunten;
● Er komen studies naar de accommodaties voor verschillende sporten en de
mogelijkheid van regionale jeugdopleidingen. Bij gebleken potentie volgt een plan
voor realisatie.

-

-

● Beleidsplan voor binnenhalen aansprekende sport- en cultuurevenementen.
Wandel- en fietsroutes dragen bij aan de beleving van die natuur. GroenLinks vindt het
belangrijk om de beleving van de natuur te blijven behouden en ziet voor de Provincie
dan ook een rol in het onderhoud van de daarvoor bestemde infrastructuur. Hetzelfde
geldt voor het stimuleren van recreatiegebieden: wanneer we de beschermde
natuurgebieden willen ontlasten van (te) veel bezoek moeten er aantrekkelijke
alternatieven zijn voor inwoners en bezoekers van onze provincie om te recreëren.
De provincie Limburg heeft op vele terreinen te maken met water. Het meest in het oog
springt de rivier de Maas, bron van drinkwater, transport en watersport. Maar ook bij
tijd en wijle bedreigend voor de inwoners, wanneer het hoogwater zich niet laat
beteugelen. GroenLinks vindt dat de Provincie als beleidsmaker sterk moet inzetten op
schoon water

SP (Hoge hoeveelheid sport)
-

-

Sport is belangrijk. Voor een goede gezondheid, voor ontspanning maar ook voor de
sociale samenhang in Limburg. DIT WIL DE SP:
● Initiatieven om meer Limburgers te laten bewegen krijgen ondersteuning. De
provincie zet hierbij in op breedte- en gehandicaptensport.
● Ieder kind moet kunnen sporten. Samen met gemeenten en maatschappelijke
organisaties zorgen we ervoor dat ieder kind toegang heeft tot een
sportvereniging.
● Ieder kind moet leren zwemmen. Het is een gezonde basisvaardigheid en erg
belangrijk in ons waterrijke land. De provincie gaat zich inzetten om, samen met
gemeenten, schoolzwemmen weer mogelijk te maken.
● De provincie zal geen middelen beschikbaar stellen voor commerciële (betaalde)
sport of fusies van betaalde sportclubs.
● De provincie helpt gemeenten bij het openhouden van sportvoorzieningen als
openbare zwembaden en sportaccommodaties
In de provinciale omgevingsvisie wordt rekening gehouden met de toenemende rol van
de fiets nu én in de toekomst.
Er komt een investeringsprogramma voor de totale provinciale hoofdinfrastructuur
voor fietsers.

ChristenUnie (Lage hoeveelheid sport)
-

Het openbaar vervoer moet een goed alternatief zijn voor eigen vervoer en er moeten
goede fietsvoorzieningen komen. Bijvoorbeeld door de aanleg van fietssnelwegen, die
ruimte (kunnen) bieden aan snelle fietsers.

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

