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’Laat alle kinderen kennismaken
met sporten en bewegen’
OPINIE
VITAAL
3 Directeur Huis voor de
Sport wil serieuze aandacht voor breedtesport

Door Rob de Waard
n Dagblad van het Noorden van
maandag 12 augustus houdt Pim
Siegers, fractievoorzitter van de SP
in Pekela, een warm pleidooi voor
de breedtesport. Ik hoop dat zijn
collega politici in de provincie, fris
en fruitig na het reces, hierop vanuit de inhoud willen reageren. De
sport zit niet te wachten op een
partijpolitiek wedstrijdje wie zich
de grootste sportpartij mag noemen. Die wedstrijd kent in Groningen immers al lang geen winnaar
meer.
Vrijwel alle politieke partijen
hebben in het verleden ingestemd
met forse bezuinigingen op de
sportbudgetten in gemeenten en
provincie. Ook de vooruitzichten
voor het komende jaar zijn verre
van rooskleurig. Zo kort de stad
Groningen de uitgaven voor sportstimulering in 2014 met 30 procent
en Delfzijl zelfs met 40 procent.
Omdat deze activiteiten zich vaak
richten op individuen, voltrekt deze kaalslag zich vrijwel geruisloos
en zonder massaal protest.
Kinderen die (nog) geen lid zijn
van een sportvereniging en tegen
een geringe vergoeding kennismaken met diverse sporten; bewegingsonderwijs op scholen; sport
en bewegen voor senioren en mensen met een beperking; steun voor
sportverenigingen in deze moeilijke tijden. Veel van deze en andere
activiteiten zijn al verdwenen of
staan ter discussie. De gemeentebegroting moet immers op orde.
Maar de op lange termijn negatieve
maatschappelijke gevolgen van bezuinigen op sport en bewegen zijn
vele malen groter dan de korte termijnwinst op de gemeentebegroting.
Zo zijn er in de provincie Groningen al heel veel wijken en buurten
met een verontrustend hoog percentage overgewicht onder kinderen. Investeren in sport en bewegen helpt obesitas te lijf te gaan en
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¬ "Geef onze kinderen een gezonde toekomst." Foto: ANP
laat alle kinderen meedoen. Het
houdt verenigingen in stand en
daarmee onze dorpen en buurten
vitaal, leefbaar en aantrekkelijk.
Voor weinig geld. Degenen die nu
opdraaien voor de uitgaven (vaak
de gemeenten) zijn echter niet automatisch ook de toekomstige ‘verdieners’ (o.a. het rijk, provincies, de
zorgsector en het bedrijfsleven).
Daarom verdienen de gemeenten
ook steun bij het investeren in
sport en bewegen, brede steun dus!
Om te beginnen vanuit de provincie. De provincie heeft jaarlijks miljoenen beschikbaar in de zogenaamde
leefbaarheidsfondsen.
Vrijwel al dat geld gaat op aan infrastructuur: geld voor stenen dus.
Wegen, centra en wijken worden
opgeknapt en winkelgebieden gerenoveerd. Prima en nuttig.
Maar alleen mooie nieuwe stenen maken een gebied nog niet
leefbaar en gezond; het gaat om de
mensen die er wonen en prettig
willen leven. Onze aanvragen voor
een kleine bijdrage uit die fondsen

voor bijvoorbeeld meer vitale kernen en buurten (ook wel ‘sportdorpen’ genoemd) worden echter stelselmatig afgewezen. Een gemiste
kans. Laat alle kinderen in de provincie kennismaken met sporten
en bewegen. Daarna kunnen ze beslissen of en zo ja bij welke sportvereniging ze zich willen aansluiten. Laat ze meedoen met onze
Sporthopper. Help sportverenigingen te overleven. Geef iedere gemeente de kans voor minimaal een
sportdorp of sportwijk.
Laat de vakleerkrachten terugkeren in het basisonderwijs. Geef onze kinderen een gezonde toekomst.
Meedoen en kansen voor iedereen.
Dat scheelt ook nog eens veel geld
voor reparatie op latere leeftijd. Gemeenten en provincie hebben hier
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom verdient de oproep van Pim Siegers serieuze aandacht en daadwerkelijke steun over
alle politieke grenzen heen. Het is
nog niet te laat!

Rob de Waard is directeur van Huis
voor de Sport Groningen
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