“Iedereen kan meedoen!” in Westerwolde
De toekomstige gemeente Westerwolde (nu nog Vlagtwedde en Bellingwedde) heeft ruim voor de naderende
herindeling een gezamenlijke sport- en beweegvisie opgesteld, met ondersteuning van Huis voor de Sport Groningen.
Wethouders Bart Huizing (Bellingwedde) en Giny Luth (Vlagtwedde) lichten toe:

Wat was de reden om ruim vóór de
herindeling een gezamenlijke sport- en
beweegvisie op te stellen?

Waarom hebben beide gemeenten
dit uitbesteed aan Huis voor de Sport
Groningen?

“Onze insteek was: je kunt niet vroeg
genoeg beginnen. We zijn begin 2016
gestart met de totstandkoming van de gezamenlijke sport- en beweegvisie, genaamd:
“Iedereen kan meedoen!” Dat is minder dan
twee jaar voor de herindeling. Als je visie wilt
ontwikkelen en je alle stakeholders daarbij
breed wilt betrekken, dan moet je daar de
tijd voor nemen. Bovendien wilden we al
voor de herindeling beginnen met de uitwerking van de visie in concrete uitvoeringsprogramma’s. Nu dit traject afgelopen is en de
sport- en beweegvisie is vastgesteld door de
beide gemeenteraden, kunnen we concluderen dat we hierin zijn geslaagd.”

“Onze beide gemeenten werken al sinds
jaar en dag samen met Huis voor de Sport
Groningen op het gebied van sportstimulering, de sportdorpen en in de gemeente
Vlagtwedde ook op het gebied van sportbeleid. Het was dus een logische keuze om
Huis voor de Sport Groningen als kenner van
de regio en de sportinfrastructuur te vragen
om Westerwolde te helpen met het ontwikkelen van een visie voor de toekomst op het
gebied van sport en bewegen. De samenwerking is altijd goed geweest en ook in dit
traject heeft Huis voor de Sport Groningen
eens te meer bewezen dat er sprake is van
grote inzet en een hoge mate van deskundigheid en betrokkenheid.”

Bart Huizing
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Giny Luth

Zijn beide gemeenten tevreden over
het eindresultaat en zouden jullie een
dergelijk traject aanbevelen bij andere
gemeenten, die aan de vooravond staan
van een herindeling?
“Wij zijn heel tevreden over de wijze waarop
de visie ontwikkeld is. Maar dit geldt zeer
zeker ook voor het veld, de stakeholders
en onze beide gemeenteraden. Dat is ook
een compliment voor de wijze waarop
het traject is aangepakt door Huis voor de
Sport Groningen. Wij kunnen een dergelijke
aanpak daarom van harte aanbevelen bij
andere herindelingsgemeenten, maar ook bij
alle overige gemeenten. We zijn er trots op
dat we met een brede vertegenwoordiging
vanuit alle betrokken partijen tot een breed
gedragen visie zijn gekomen. Een visie die
lijnen uitzet, die houvast biedt en een duidelijke stip op de horizon plaatst waar we als
gemeente Westerwolde in oprichting naar
toe willen werken.”

