
 

Sportpunt schrijft sport 

Sport en de gemeenteraadsverkiezingen 
 

21 maart staan zoals u wellicht niet ontgaan is de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. De 

politieke partijen zijn al geruime tijd druk bezig om hun verkiezingsprogramma’s onder de aandacht te 

brengen bij de inwoners en proberen met bepaalde speerpunten kiezers voor zich te winnen. 

Sportpunt Houten is natuurlijk erg benieuwd hoe de partijen denken over sport en waar ze zich de 

komende periode hard voor willen maken. Wij hebben ze eens even onder loep genomen. Kijkt u mee? 

Wanneer we kritisch kijken naar de speerpunten kunnen we concluderen dat er twee belangrijke 

pijlers zijn die als een rode draad door verkiezingsprogramma’s lopen. Sport is er voor iedereen én 

sport is goed voor de sociale cohesie, de gezondheid en de economie. Hier gaan we eerst eens wat 

dieper op in. 

Sport is er voor iedereen 
Alle partijen vinden het belangrijk dat sport en bewegen toegankelijk moet zijn voor iedereen. Of je nu 

hulpbehoevend bent vanwege een handicap of vanwege financiële tekortkomingen, iedereen moet 

kunnen sporten. Hierbij moeten ondersteuningsmogelijkheden, zoals het JeugdSportFonds en de U-

Pas meer onder de aandacht worden gebracht en beter benut worden. Meer aandacht voor het 

aangepast sporten is daarbij een belangrijk speerpunt. Of de gemeente nu een actieve en stimulerende 

rol moet hebben om het sportaanbod te vergroten (D’66), er een nauwe samenwerking moet komen 

tussen sportclubs, onderwijs en opvang (VVD), Houten gastheer moet zijn voor de G-sport Olympiade 

(PvdA) of dat er meer sportmogelijkheden moeten komen voor het aangepast sporten (Groen Links); 

alle partijen vinden er wel iets van. Daarbij werkte het politiek sportcafé van 15 februari jl. zeer 

verhelderend. Want dát er al veel aanbod is, daar verbaasde de aanwezige politici zich over. En dat dit 

complete aanbod inzichtelijk is gemaakt door Sportpunt Houten, was ook bij sommigen onbekend. Dat 

wellicht de doelgroep er nog onbekend mee is, biedt wel kansen. 

Sport als middel; fysiek én sociaal 
Dat sport verder zorgt voor verbinding en de sociale cohesie bevordert, bijdraagt aan de gezondheid 

en goed is voor de economie, daar zijn ze het ook wel over eens. Hoe daar vervolgens invulling aan 

wordt gegeven verschilt ook weer per partij. D’66 wil bijvoorbeeld sportverenigingen een 

tegenprestatie bieden wanneer ze bepaalde gezondheidsbevorderende maatregelen doorvoeren 

(denk aan rookvrije of gezonde sportkantine). De PvdA wil extra ondersteuning geven wanneer 

sportverenigingen zich actief inzetten voor diversiteit en integratie en de ChristenUnie wil meer 

ontmoetingsplaatsen creëren. Veel partijen zijn het er dan ook over eens om de huidige sportclubs 

meer ‘open’ en multifunctioneel inzetbaar te maken.  

 

Dat de programma’s veel overeenstemmingen hebben, is niet gek, want iedereen speelt immers 

redelijk op safe. Maar we hebben toch ook wat verschillende en nieuwe standpunten ontdekt waar de 

partijen zich de komende regeringsperiode hard voor gaan maken. 

‘Door te sporten werk je aan je eigen gezondheid, leer je mensen kennen, normen en waarden 

ontwikkelen, incasseren, doorzetten en samenwerking. Een gezonde leefstijl helpt je vooruit in 

onze samenleving’ – Verkiezingsprogramma D’66 Houten 



 

 

 

Zo steekt D’66 als enige – naast het sportbeleid bij verenigingen – in op het bewegingsonderwijs en 

pleit dan ook voor meer vakleerkrachten gym in het basisonderwijs, met mogelijke financiering van de 

gemeente. Geen gek punt. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) wil zelfs de bezuinigingen op sport 

terugdraaien, om juist de verenigingen weer meer de ruimte te geven voor verbinding en 

gezondheidsbevordering. De VVD ziet kansen om commerciële partijen meer de ruimte te geven 

initiatieven te ontplooien als het gaat om het realiseren van sportvoorzieningen. Verkenning om de al 

veel besproken atletiekvoorziening eindelijk te realiseren staat als enige op de agenda bij het CDA en 

GroenLinks wil het schoolzwemmen weer onder de aandacht brengen. Genoeg variatie lijkt mij. 

 

Dit artikel is daarom slecht een kleine inzage in de stand- & speerpunten van de politieke partijen uit 

Houten. Er valt nog veel meer te benoemen, zoals meer aandacht voor topsport, citymarketing, het 

(buiten)zwembad, seniorensport en sporten in de wijk. Dat de partijen zulke, soms concrete, acties 

over sport opnemen in hun verziekingsprogramma is te prijzen, dit is bij een aantal buurtgemeenten 

namelijk wel anders.  

Uw interesse gewekt over sport en politiek? Lees zeker de volledige verkiezingsprogramma’s van de 

partijen in Houten eens terug via www.houten.nl.  

 

 

 

Investeren in sport is investeren in mensen. Sport is belangrijk voor de inwoners van Houten. Zo 

zijn er tal van sportactiviteiten en sportverenigingen. – Verkiezingsprogramma ITH 

De verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de onderlinge binding in de 

samenleving – Verkiezingsprogramma PvdA Houten 

http://www.houten.nl/

