Noord-Brabant - sport in verkiezingsprogramma’s 2019
Noord-Brabant scoort ‘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)
-

-

Naast het naar Brabant halen van grote sportevenementen die bijdragen aan het
topsportklimaat in Brabant co-investeert de provincie ook incidenteel in
topsportfaciliteiten en locaties die bijdragen aan de ontwikkeling.
We kijken welke recreatieve fietspaden verbeterd moeten worden.

CDA (Hoge hoeveelheid sport)
-

-

Wat het CDA wil:
● Sportverenigingen ondersteunen via een Sportfonds, voor nieuwe duurzame
ontwikkelingen en/of energie besparende maatregelen voor sportaccommodaties.
● Een Brabants Sportakkoord sluiten met sportclubs, het bedrijfsleven, gemeenten
en maatschappelijke organisaties, gericht op het toegankelijk maken van sport voor
alle Brabanders en de organisatie en financiering daarvan toekomstbestendig te
maken. Dit in navolging van het nationale Sportakkoord.
● Blijven investeren in gehandicaptensport. Sport hoort toegankelijk te zijn voor
iedereen.
● Dat de provincie zich inzet om topsportevenementen naar Brabant te halen.
Brabant staat bekend om zijn topsport(ers) en kan dat imago benutten om sporten
nog aantrekkelijker te maken.
We willen een sluitend netwerk van (snel)fietspaden.
We zetten in op het optimaliseren van het provinciale en landelijke wandelnetwerk
door oplossen en voorkomen van barrieres en kwaliteitsverbetering van het bestaande
routestelsel.

D66 (Gemiddelde hoeveelheid sport)
-

-

Voorts pleit D66 voor het samenwerken in BrabantStad-verband om ook op
sportgebied aansprekende evenementen naar Brabant te halen en deze te verbinden
met maatschappelijke opgaven.
De provincie moet bevorderen dat bestaande en nieuwe innovaties in sport en vitaliteit
breder worden toegepast.
Er moet bij provinciale infrastructuur (paden, oversteekmogelijkheden, et cetera)
rekening gehouden worden met gezond bewegen (fietsen, wandelen, et cetera).
Een groene omgeving nodigt uit tot meer bewegen (een betere gezondheid) en
verhoogt de leefbaarheid en daarmee de economische waarde van wijk, dorp en stad.
D66 wil een effectievere samenwerking tussen alle partijen voor het tegengaan van
verspilling en van verstening en voor een verbetering van de kwaliteit van het zwem-,
oppervlakte een grondwater.

PVDA (Gemiddelde hoeveelheid sport)
-

-

-

Iedere Brabander heeft toegang tot culturele en sportvoorzieningen binnen een
redelijke afstand. De PvdA wil dat gemeenten regionale akkoorden sluiten waarbij zij
er gezamenlijk voor zorgen dat burgers in hun regio toegang hebben tot alle cruciale
voorzieningen. De provincie betaalt niet voor exploitatie van deze voorzieningen, maar
kan wel procesgeld inzetten om de akkoorden tot stand te laten komen.
De provincie blijft investeren in bovenlokale sportvoorzieningen (met name
gehandicaptensport), innovatie in de sport en het naar Brabant halen van echte
topsportevenementen (EK’s, WK’s) met maatschappelijke meerwaarde.
De afgelopen jaren heeft de PvdA in Brabant ook werk gemaakt van het verduurzamen
van sportclubs. Dit willen we voortzetten en uitbouwen naar andere culturele en
erfgoedlocaties. Op deze manier maken we ook hen klaar voor een duurzame toekomst
en helpen we geld en energie te besparen.

GroenLinks (Gemiddelde hoeveelheid sport)
-

-

Kinderen zitten meer binnen en hun aandacht wordt verstoord door allerhande visuele
prikkels. Daarom is het van belang dat er voldoende alternatieven zijn voor
vrijetijdsbesteding. GroenLinks wil dat in het provinciale beleid voldoende aandacht is
voor dit fenomeen en met gemeentes optrekt in alternatieve vormen van
vrijetijdsbesteding, zoals sport, muziek en cultuur- en natuureducatie.
Wandel- en fietsrecreatie in het buitengebied wordt gestimuleerd. Voor onderhoud en
beheer aan de paden komt een sluitende beheervergoeding.

ChristenUnie (Gemiddelde hoeveelheid sport)
-

-

De ChristenUnie-SGP zal zich ervoor inzetten dat alle Brabanders zich ook op sportief
en cultureel gebied in hun eigen leefomgeving kunnen ontplooien. Naast ondersteuning
van het bestaande aanbod hoort ook steun aan de gehandicaptensport hier helemaal
bij.
Tegelijkertijd ziet de ChristenUnie-SGP mogelijkheden om het gebruik van de fiets te
stimuleren. Bij de ontwikkeling van infrastructuurproject moet een fietstoets worden
uitgevoerd. We willen ruimte bieden aan de snelle fietsers door de aanleg van
snelfietspaden om zo ook voor de lange afstanden een alternatief te bieden voor de
auto.

SP (Hoge hoeveelheid sport)
-

-

-

Sport en bewegen zijn gezond. Vele sporten, met name die in verenigingsverband,
hebben bovendien de kracht om mensen te verbinden. Mensen van verschillende
leeftijden, achtergronden, opleidingsniveaus, geaardheden, culturen en talenten. Sport
heeft daarmee, naast het belang voor de gezondheid, ook een belangrijke sociale
functie. Daarbij zijn voor de SP de breedte- en gehandicaptensport (Uniek Sporten) het
meest relevant. Maar we weten dat deze zich laten inspireren door topsporters en
(top)sportevenementen.
De afgelopen periode is mede op aandringen van de SP flink ingezet op ondersteuning
van Uniek Sporten. Ruim 40.000 mensen met een beperking zijn extra uitgedaagd om
meer te gaan bewegen en sporten. Daarnaast ondersteunt de provincie
talentontwikkeling via het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO),
sportevenementen en sportinnovaties (Sports & Technology).
Actiepunten:

Met name bij grote sportevenementen zal de provincie inzetten op een grotere
betrokkenheid van en investering door het Brabantse bedrijfsleven.
● In beleidskeuzes gaat de voorkeur uit naar breedte- en gehandicaptensport.
● De provincie ondersteunt talentontwikkeling en sportinnovaties.
● De provincie stimuleert gemeenten om schoolzwemmen weer in te voeren.
Mede ter stimulering van het toerisme in Brabant draagt de provincie bij aan het
landelijke Fietsknooppuntennetwerk en Wandelnet.
Er moet haast gemaakt worden met een provinciebreed snelfietspadennetwerk.
●

-

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

