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UITVOERINGSPROGRAMMA SPORTAGENDA 2013 
 

 

Speerpunt: buurtsportcoach voor inactieve volwassenen en jongeren 
Om een gezonde leefstijl onder inwoners te bevorderen worden er buurtsportcoaches ingezet. De coaches 

gaan inactieve inwoners ondersteuning en begeleiding bieden naar een passend beweeg- en sportaanbod. 

Eén van de taken van de coach  is om op wijkniveau een verbinding te leggen tussen sport (beweging), 

zorg (signalering en doorverwijzing) en welzijn (ontmoeting). 

 

 

Speerpunt: sportstimulering aangepaste sport 
Er komt meer aandacht en promotie voor het aangepast sporten. Wij streven naar een jaarlijks 

terugkerend programma tijdens de maand van de aangepaste sport en het verbeteren van informatie en 

advies. Tijdens de maand van het aangepast sporten denken wij aan diverse sportactiviteiten in 

samenwerking met de regio waarbij sportverenigingen en andere sportaanbieders zich kunnen 

presenteren. 

 

 

Speerpunt: bevorderen veilig en sportief sportklimaat 

Het bevorderen van een veilig en sportief sportklimaat is een actueel onderwerp. De gemeente doet in 

samenwerking met het NOC*NSF en een aantal sportbonden mee met het programma ‘Naar een veiliger 

sportklimaat’. In maart 2013 vond de aftrap van dit programma plaats in de schouwburg van Velsen. Als 

follow up kunnen sportverengingen diverse modules volgen rondom thema’s als sportiviteit & respect en 

sportief coachen. 

 

 

Speerpunt: activiteitenprogramma Nationale Sportweek 
Tijdens de Nationale Sportweek wordt er in samenwerking met sport- en wijkverenigingen, 

welzijnsinstellingen, scholen en andere aanbieders een activiteitenprogramma aangeboden. In deze week 

vinden er op diverse locaties allerlei sportactiviteiten plaats. Met dit initiatief kunnen inwoners 

laagdrempelig kennis maken met het sport- en beweegaanbod uit onze gemeente.  

 

 

Speerpunt: stimuleren wind- en watersport 
De gemeente wil in samenwerking met sportaanbieders, sportverenigingen en (strand)ondernemers de 

wind- en watersporten aan het Noordzeestrand stimuleren. Medio augustus 2013 treedt het nieuwe 

bestemmingsplan Zeezicht in werking waarmee extra ruimte beschikbaar komt voor de opslag van wind- 

en watersportmaterialen en mogelijkheden voor les en verhuur. Verder werkt de gemeente samen met 

een aantal organisaties voor wind- en watersportevenementen (o.a. Surffrenzy, Ronde om Noord 

Holland) om het strand op de kaart te zetten als unieke locatie voor wind- en watersport. 

 

 

Speerpunt: onderzoek sportief educatieprogramma 
De gemeente onderzoekt in hoeverre zij kan aansluiten bij het sportieve educatieprogramma Playing for 

Success bij Telstar na de draagvlakverkenning van mogelijke stakeholders zoals de onderwijsbesturen.  

 

 

 

 


