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Directeuren luchten hun sportieve hart

Door Chantal Bakker
Groningen "Omdat iedereen mee moet kunnen doen, de breedtesport
moet voortbestaan, de wijken leefbaar moeten blijven en we obesitas te
lijf moeten gaan." Daarom raadt Rob de Waard de Groninger gemeenteraad af om te besparen op sport. De voorgenomen bezuinigingen zijn de
directeur van Huis voor de Sport Groningen een doorn in het oog. Joan
Janssens, directeur van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool, vult aan: “Kies voor de lange termijn. Als je nu investeert in
sport, leidt dit tot forse besparingen in de toekomst.” Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht luchten de heren hun hart.

Rob de Waard
"Stichting Huis voor de Sport zet zich in voor een sportief, gezonder
Groningen. We ontwikkelen en organiseren in de provincie en in opdracht van gemeenten sportactiviteiten voor jong en oud. Ook ondersteunen we sportverenigingen door onder andere administratieve klussen uit handen te nemen. Huis voor de Sport wordt als gevolg van de
bezuinigingen op sport zo fors gekort op het budget dat moet worden
gestopt met Sporthopper; een project dat basisschoolleerlingen laat
proeven van verschillende sporten. Ook de sportstimuleringsactiviteiten in ’B-slim’-wijken in de stad, waar veel kinderen met overgewicht
wonen, lopen gevaar.
Wij hopen dat de gemeenteraden manieren vinden om te blijven
investeren in sport. Dat politieke partijen zich blijven inzetten voor de
terugkeer van de professionele gymleraar op basisscholen en voor het
ontzorgen van sportverenigingen. Houd voldoende sportaccommodaties
in stand en dwing verenigingen niet onderhoudstaken over te nemen.
Ik nodig gemeenten en verenigingen uit om op dit terrein samen met
ons betaalbare, regionale oplossingen te realiseren.
Kijk ook of budgetten voor sport en welzijn kunnen worden geintegreerd. Waarom gaan welzijns- en sportorganisaties niet samen projecten opzetten? We hopen dat Groningen over vier jaar weer voorop loopt
als sportprovincie. Dat is nu zeker niet het geval."

Joan Janssens
"Onderschat de kracht van sport en bewegen niet. Sport zorgt voor een
gezonde en sociale samenleving. Kinderen worden door sport meer
maatschappelijk betrokken, krijgen zelfvertrouwen, presteren beter,
zijn gezonder en fitter. Daarom is het legitiem voor de politiek om zich
met sport te bemoeien. Toch is het aandeel sport op de gemeentelijke
begrotingen nog geen twee procent.
Wij drukken politieke partijen op het hart te blijven investeren in
sport. Een goede ontwikkeling in de stad Groningen is het opnieuw
centraal neerzetten van de vakleerkracht in het gymonderwijs. Door
kinderen van jongs af aan goed te begeleiden bij sport, krijgen ze er
plezier in en blijven ze het doen. Het is daarentegen doodzonde dat de
Sporthopper mogelijk wordt afgeschaft. Dit is een laagdrempelige manier voor kinderen om in aanraking te komen met sport.
Investeren in sport is niet alleen meer geld. Ik nodig de politiek uit
om creatief te zijn en bijvoorbeeld sport in andere beleidsvelden te
integreren. Bouw je een wijk, zorg dan dat je daar voorzieningen treft
die jong en oud uitdagen om te bewegen. Hoe krijg je mensen op de
fiets? Maak bijvoorbeeld een overdekte fietscorridor met zonnepanelen
naar Zernike en Paddepoel, waar de tram zou komen. Dat is healthy
ageing, duurzame energie en innovatie in een klap.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, nodig ik politieke
partijen uit voor een avond sport & politiek op het Instituut voor Sportstudies. Om in gesprek en debat te gaan met studenten, docenten en
onderzoekers van onze sportopleidingen zoals de ALO en Sport, Gezondheid en Management. Wij gaan ervan uit dat politieke partijen ook
hun verantwoordelijkheid willen nemen."
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