Steeds meer Groninger gemeenten besteden het schrijven van
een sport- en beweegvisie uit. Ook de gemeente Loppersum
kiest voor ondersteuning door Huis voor de Sport Groningen.
Wethouder Bé Schollema legt uit waarom.

Huis voor de Sport Groningen kan met haar expertise een
belangrijke bijdrage leveren
Wat is het belang van sport en bewegen in de gemeente Loppersum?
Sport en bewegen dragen bij aan een betere gezondheid. Dat gaat niet alleen over lichamelijke
gezondheid, maar uiteraard ook over goed in je vel zitten. Daarnaast verbroedert sport en zorgt het
voor sociale verbinding. Onze ambitie is om een gemeente te zijn waar onze kinderen kunnen
opgroeien tot gezonde volwassenen en waar alle volwassenen gelijke kansen hebben op een
gezonde levensloop. Bovendien vinden we het belangrijk dat alle kinderen ongeacht de financiële
thuissituatie lid kunnen worden van een sportvereniging.
Waarom heeft de gemeente Huis voor de Sport Groningen om ondersteuning gevraagd bij het
schrijven van een nieuwe sport- en beweegvisie?
We wisten dat Huis voor de Sport Groningen meerdere gemeenten geholpen heeft. Daar hoorden we
goede geluiden over. Dat is de reden dat we de samenwerking hebben gezocht. Zij hebben
ervaringen waar we graag gebruik van maakten.
Hoe verliep de samenwerking in dit traject met Huis voor de Sport Groningen?
Na een paar aanvankelijke strubbelingen is er vanuit het Huis voor de Sport Groningen en de
gemeente keihard samengewerkt om de visie tot stand te brengen. Best knap dat men ook tijdens de
uitvoering van een opdracht kan schakelen of in sporttermen "een sprintje kan trekken".
Is de gemeente tevreden met het eindproduct?
De visie staat nu op papier, dat is prettig. Maar het gaat natuurlijk om onze inwoners. We zijn pas écht
tevreden als zij lekker actief worden en blijven en gebruik maken van de sportmogelijkheden in de
gemeente. En dat zijn er nogal wat: we zijn trots op onze 75 verenigingen. Die overigens mede
bestaan door de inzet van heel veel vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen sport!
Wat is er zo bijzonder aan deze visie?
Deze visie is tot stand gekomen doordat we de samenwerking hebben gezocht met de
sportverenigingen. Van voetbalvereniging tot tennisclub, van ijs- tot schuttersvereniging. Ik vind het
bijzonder dat er zoveel sportliefhebbers tijd gemaakt hebben om mee te denken aan de visie. We
hebben geprobeerd om zoveel mogelijk te luisteren naar de wensen die er spelen in de gemeente.
Zou de gemeente Loppersum een dergelijk traject aanbevelen bij andere gemeenten?
Ons advies aan andere gemeenten is om de samenwerking te zoeken met de sportverenigingen en
dus de sportende inwoners. Huis voor de Sport Groningen kan met haar expertise een belangrijke
bijdrage leveren.
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