Speerpunten Sport – Politieke partijen Houten
Partij
D66

Slogan
Breed cultuur- en sportaanbod

ITH

Investeren in sport is investeren in
mensen (cohesie)

Belangrijkste speerpunten
- Meer aandacht ondersteuningsmogelijkheden voor
minder bedeelden (stimuleringsmogelijkheden),
bijvoorbeeld U-pas, JeugdSportfonds
- Special Sports (jeugd): actieve, stimulerende rol van
de gemeente om sportaanbod voor deze doelgroep
te vergroten
- Meer aandacht voor sportonderwijs – meer
vakleerkrachten gym
-

VVD

Houten Sportstad
- Inzet sport als middel
o Fysiek & sociaal

-

CDA

Sport ontspant
- Inzet sport als middel
o Fysiek & sociaal

-

Bezuiniging op sport terug draaien
Sportklimaat in Houten verder versterken en
topsport meer stimuleren
Iedereen moet mogelijkheid hebben om deel te
nemen aan sportevenement/vereniging
Iedereen moet kunnen meedoen
o Nauwe samenwerking sportclubs, onderwijs
& opvang
o Gemeente faciliteert breed sportaanbod
Behouden variatie breedte- & topsport
Sport voor iedereen bereikbaar
Citymarketing: positionering (inter)nationale
sportevenementen
Ruimte voor topsport

Sub speerpunten
- Upas beschikbaar maken voor statushouders
- Tegenprestaties voor sportverenigingen
wanneer bepaalde gezondheids-bevorderende
maatregelen doorgevoerd worden (gezonde
sportkantine, roken e.d.)

-

Heropenen buitenbad Wetering
Kansen en mogelijkheden in de sport beter
benutten
Bewegingsvriendelijke omgeving

-

Ruimte voor commerciële sportinitiatieven
Goede bereikbaarheid sportlocaties

-

Goede toegankelijkheid sportacc. +
multifunctioneel gebruik (open club)
Sporten in de openbare ruimte – goede
voorzieningen
Realisatie atletiekvoorziening

-

Partij
PvdA

Slogan
Sport is belangrijk voor iedereen
-

GroenLinks

Passend sportaanbod met
positieve uitstraling
- Inzet sport als middel
o Fysiek & sociaal

Belangrijkste speerpunten
- Iedereen kan deelnemen aan sport
- Faciliteren van breedtesport
- Extra ondersteuning sportverenigingen die zich
inzetten voor diversiteit & integratie
- Vrije sportbeoefening in de wijken (routes)
- Goede samenwerking Sportpunt Houten
-

-

ChristenUnie

-

SGP

-

Bewegen is gezond, zoveel
mogelijk inwoners stimuleren

-

Vereniging toegankelijk voor iedereen (U-pas,
stichting Leergeld)
Heroverwegen Sport- & Cultuurfonds
(minimaliseren administratieve lasten bij
subsidieverstrekking)
Senioren: gevarieerde beweegactiviteiten
Aangepast sporten: meer sportmogelijkheden

Sport stimuleren voor iedereen (financiële
ondersteuning, JSF, U-Pas)
Door sport sociale cohesie bevorderen
Realiseren voorzieningen sporten in openbare
ruimte
Breedtesport
Bereiken speciale doelgroepen

Sub speerpunten
- Gastheer G-sport Olympiade
- Voldoende ruimte sport
(binnen/buiten/openbare ruimte)
- Multifunctioneel gebruik ‘open club’
- Verruimen financiële armslag
sportverenigingen
- Samenwerking commerciële partners
- Ontlasten verenigingen (administratieve druk
verlagen, vinden sponsoren/fondsen)
- Verlagen prijs accommodaties zodat huren
betaalbaarder wordt
- U-pas: gebruiksgemak + mogelijkheden
uitbreiden
- Zwemmen
o Ondersteuning zwemprogramma
(gr.8)
o Zwemles/bad toegankelijk iedereen
(prijs)
o Heropening buitenzwembad
- Stimuleren ontmoetingsplaatsen
- Ondersteunen verbindende sport- & cultuur
initiatieven
- Heropening buitenzwembad

