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Visie op sport en bewegen in Leidschendam-Voorburg

Leefstijl
Inwoners van Leidschendam-Voorburg hebben een gezonde en sportieve leefstijl

Inwoners weten wat een gezonde leefstijl inhoudt en werken hieraan.
Alle inwoners sporten en bewegen hun leven lang op hun eigen niveau.

Alle inwoners bewegen minstens vijf dagen per week een half uur matig intensief zoals fietsen of wandelen.
Inwoners doen mee aan activiteiten om te bewegen, mensen te ontmoeten en om te leren over gezond leven.

Gemeente

Toelichting

Deze kaart geeft de visie weer op sporten en bewegen van de gemeente Leidschendam-Voorburg voor de komende  
vijf jaar. Deze Visiekaart is tot stand gekomen tijdens vier denksessies met vertegenwoordigers van sportclubs,  

zorg- en welzijnsorganisaties, scholen en de gemeente. We danken alle deelnemers voor hun denkwerk.
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Sportclubs

Sportclubs vervullen een maatschappelijke functie

Sportclubs hebben clubhuizen waar leden en ouders kunnen eten, werken, leren, spelen en sporten.
Sportclubs bieden werk en stages aan leerlingen, studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Jeugdleden doen bij sportclubs maatschappelijke kennis en kunde op, zoals samenwerken en organiseren.
Sportclubs stellen hun accommodaties beschikbaar aan zorg- en welzijnsorganisaties en scholen.
Buitensportcomplexen (van de gemeente) zijn elke dag open, ook voor niet-leden zoals buurtbewoners.
Scholen en sportclubs organiseren samen jaarlijks toernooien, zoals voor voetbal, honkbal en volleybal.

Sportclubs zijn professionele vrijwilligersorganisaties

Sportclubs zijn ‘verenigingen’: een groep mensen die met plezier samen sport organiseren, op één vaste plek.
Sportclubs zijn in staat om ledengroei te faciliteren.
Sportclubs zijn een veilige omgeving, zonder agressie en criminaliteit.
Vrijwilligers beschikken over de vereiste vaardigheden en certificaten, via het Vrijwilligerspunt of hun club.

Sportclubs helpen elkaar door samen te werken

Sportclubs voor wie dit mogelijk is, delen hun complex met elkaar.
Sportclubs, voor wie dit een uitkomst is, gaan samen op in een omnisportvereniging.
Sportclubs wisselen kennis uit en leren van elkaar.

Missie

Leidschendam-Voorburg is dè sport- en beweeggemeente van Nederland.

Gezond eten, sporten en bewegen zijn vaste onderdelen van het onderwijs

Leerlingen bewegen tijdens hun reguliere lessen, en leren wat gezond eten is.
Basisschoolleerlingen gaan naar schoolzwemmen.

Scholen hebben het certificaat bewegen en sport (‘Gezonde School’).

Toegankelijkheid

Het sport- en beweegaanbod in Leidschendam-Voorburg is er voor alle inwoners

Het sport- en beweegaanbod past bij de behoefte van inwoners in de regio zoals kinderen, veertigers en 65-plussers.
Sportclubs hebben een ledenbestand dat een afspiegeling is van de samenleving.

Gehandicapten ervaren geen schroom om lid te worden van sportclubs.  
Inwoners met een smalle beurs ervaren geen financiële belemmering om (hun kinderen) te (laten) sporten.
Sportclubs maken het talenten mogelijk om zich zo lang mogelijk in Leidschendam-Voorburg te ontwikkelen.

Professionals

Professionals stimuleren om te sporten en te bewegen

Professionals in zorg, welzijn, onderwijs en sport leggen het belang van een gezonde leefstijl uit aan inwoners.

De gemeente stimuleert sporten en bewegen met haar beleid

Sport en bewegen is ook onderdeel van ander beleid, zoals voor gezondheid en participatie.
De gemeente richt zich met haar sport- en beweegbeleid op de regio waarin haar inwoners actief zijn.

De gemeente deelt en viert sportieve successen van inwoners, met inwoners.
De gemeente heeft inzicht in de behoeftes en motieven van inwoners op het gebied van sport en bewegen.

De gemeente stimuleert initiatieven rond sport en bewegen van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De gemeente versterkt en verbindt sportclubs

De gemeente is een gesprekspartner voor sportclubs, die meedenkt, kennis deelt en hen kan steunen.
De gemeente verbindt sportclubs met elkaar en met andere sectoren zoals zorg en bedrijfsleven. 

Onderwijs

Faciliteiten

De ruimte in Leidschendam-Voorburg nodigt uit tot sporten en bewegen

Sportaccommodaties zijn van goede kwaliteit, worden goed onderhouden en zijn klaar voor gebruik.
De openbare ruimte van Leidschendam-Voorburg is zo ingericht dat bewegen de norm is.
Sportaccommodaties worden optimaal benut door sportclubs en maatschappelijke organisaties.

Inwoners kunnen kiezen uit diverse lidmaatschapsvormen

Sportclubs hebben lidmaatschapsvormen voor diverse doelgroepen zoals 65-plussers of jonge ouders.


