Welke plannen hebben jullie om sporten onder jongeren toegankelijk(er)
en aantrekkelijk(er) te maken?
BVNL
Om sporten toegankelijker te maken, willen wij meer voorlichting en initiatieven vanuit
sportverenigingen. Ouders zouden gewezen moeten worden op de positieve bijdrage van
sporten voor hun kinderen. Daarnaast zou er vanuit de scholen een actievere benadering en
samenwerking kunnen komen tussen jongeren, scholen en ouders. Bepaalde jongeren
zouden benoemd kunnen worden om ‘Sportambassadeur’ te zijn. Deze sportambassadeurs
zouden kunnen zorgen voor meer interesse in sport.

CDA
Het versterken van (sport) verenigingen en meer voorzieningen voor sport en beweging in de
openbare ruimte. Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie van sport- en
speelvoorzieningen. Kinderarmoede en gezinnen thuis. Gezonde voeding en bewegen via
scholen.
Wijksport Sportief Capelle wellicht uitbreiden.

ChristenUnie
De ChristenUnie staat voor een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen.
Jong, oud, mindervalide, arm, getalenteerd of gewoon gezellig met elkaar. Sport moet voor
iedereen beschikbaar zijn.
Om dit toegankelijker te krijgen moet sport vooral voor iedereen dichtbij en betaalbaar zijn.
De gemeente moet nauw contact houden met sportverenigingen om een goed beeld te
krijgen van de voorzieningen die er zijn en deze goed te onderhouden.
ChristenUnie kiest voor een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen. We
stimuleren de breedtesport in Capelle aan den IJssel. Jong, oud, mindervalide, arm,
getalenteerd of gewoon gezellig met elkaar; voor iedereen moet sport beschikbaar zijn.
Maar in de gemeente Capelle aan den IJssel nodigen ook de verschillende fiets-, vaar-,
wandel- en hardlooproutes en veilige ‘ommetjes’ uit tot bewegen en meedoen.
• Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken en infrastructurele projecten wil de
ChristenUnie dat er plaats komt voor zoveel mogelijk openbare beweegplekken en routes in de openbare ruimte. Wijken krijgen de mogelijkheid om naast
kinderspeeltoestellen te kiezen voor openbare fitnessapparaten.
• Een gezonde leefstijl met voldoende beweging draagt ook voor ouderen bij aan
zelfredzaamheid en sociaal contact. Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt
de gemeente laagdrempelige sport- en beweegprojecten.
• De ChristenUnie pleit voor een buurt- of gemeentelijke sportcoach om zo de
verbinding
tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen.
• In Capelle aan den IJssel zorgen we ervoor dat er ook speeltuinen zijn voor kinderen
met een beperking.
Het is mooi als mensen hun sporttalenten ontwikkelen en zelfs door kunnen groeien naar de
topsport. Topsport is vaak een voorbeeld voor ander sporters. Toch moet de gemeente
Capelle aan den IJssel vooral aandacht geven aan de sport die voor iedereen is bedoeld.
Alle inwoners moeten dichtbij en betaalbaar kunnen sporten.
In de openbare ruimte moet iedereen zich makkelijk kunnen verplaatsen. Ook
mensen met een beperking moeten dus makkelijk terecht kunnen bij sportparken
en -gebouwen.

De ChristenUnie wil ook, dat de gemeente haar sportbeleid afstemt met omliggende
gemeenten met als doel om elkaar te versterken en te zorgen dat meer mensen willen
sporten.
• De gemeente heeft samen met verenigingen een sportakkoord opgesteld. Daarin
staan de afspraken over een sportieve omgang met elkaar. Iedereen mag meedoen.
We tolereren geen discriminatie en racisme, geen alcohol en drugs in de sport. Sport
moet voor iedereen toegankelijk zijn. Vrijwilligers moeten weten waar ze aan toe zijn.
• Alle sportparken en -gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een
beperking.
• De gemeente Capelle aan den IJssel zorgt ervoor dat ouders met een laag inkomen
het Jeugdsportfonds weten te vinden.

D66
Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn en gestimuleerd worden. Sommige
sportverenigingen kampen met capaciteitsproblemen waardoor in sommige gevallen zelfs
een ledenstop nodig is(!). Wij hebben geprobeerd om de gemeente deze problemen eerder
op te laten pakken, helaas werd dat door een aantal partijen geblokkeerd. Dit blijft in de
komende periode een aandachtspunt dat we op de agenda zullen houden en wordt wat D66
betreft een groot aandachtspunt voor het nieuwe college. Daarnaast willen wij ook het
schoolzwemmen herinvoeren, hierdoor hoeven kinderen die gebruik maken van het
jeugdfonds sport en cultuur niet van hun sport af voor zwemles. Ook wil D66 dat er
gastlessen op school komen over niet-traditionele sporten zodat je op school al kennismaakt
met nieuwe sporten. Verder gaan wij ons inzetten voor meer plekken met fitness toestellen in
de buitenruimte. Tot slot gaat D66 voor een rijke schooldag waarbij bewegen en sporten
meer aandacht krijgen.

GroenLinks
Een mooie vraag. Alle jongeren, ongeacht je achtergrond, wie je bent en in welk milieu je
bent opgegroeid, dienen gelijke kansen te krijgen om mee te doen en hun talenten te
ontwikkelen. GroenLinks wil sport en cultuur gratis maken voor kinderen en jongeren uit
kwetsbare gezinnen.

Leefbaar Capelle
Sport is van levensbelang voor het individu en de samenleving als geheel. Goede
voorzieningen zijn daarvoor Capelle breed van groot belang. Minstens even belangrijk is
hierbij de bereikbaarheid en kwaliteit van sportlocaties. Wij willen een goed ingerichte en
uitnodigende buitenruimte. Sporten moet onder jong en oud gestimuleerd worden. Niet
alleen om gezond te worden of te blijven, maar ook om depressies en eenzaamheid tegen te
gaan. Leefbaar Capelle wil graag uitbreiding van sportplekken in de buitenruimte. Van
openbare fitnesstoestellen in de buurt tot goed onderhouden trapveldjes en uitbreiding van
de stenen schaaktafels. Niet elke vorm van bewegen hoeft intensief te zijn.

PvdA
Sport en cultuur is voor veel jongeren belangrijk. We hebben grote waardering voor alle
initiatieven van bewoners en sportverenigingen in onze stad. Als gemeente zien wij
mogelijkheden om jongeren met meer sporten te laten kennismaken. Dat betekent ook dat
iedereen de mogelijkheid moet hebben om hieraan mee te doen. Ook als dat betekent dat de
gemeente een financiële bijdrage moet geven om dat mogelijk te maken.

SGP
De ‘S’ in de SGP staat niet voor sport
en wij staan afwijzend tegen georganiseerd
sporten op zondag. Dat wil echter niet zeggen dat wij tegen sporten zijn. Beweging en
sporten is goed voor de mens. Binnen onze gemeente is ruimte om te recreëren en om sport
te bedrijven dan ook noodzakelijk en de gemeente moet ervoor zorgen dat voorzieningen
hiervoor goed onderhouden en verzorgd zijn. Er kan buiten op straat worden gesport.
Daarvoor hoeven wij als gemeente niet zo heel veel te doen. Wel kunnen wij stimuleren dat
er naar buiten wordt gegaan en gesport. Dus niet alleen maar binnen zitten en gamen. Niet
iedereen heeft echter de discipline om zelf te gaan sporten en dan is het sporten in
clubverband goed. Dat geeft vaak een goede stimulans. Die voorzieningen moeten natuurlijk
ook goed zijn en dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de sportclubs en de
gemeente. Sporten kost geld en niet alle ouders (of jongeren zelf) hebben voldoende geld
om dat te kunnen betalen. Daarvoor moet er een vangnet zijn, zodat ook ouders die
daarvoor onvoldoende geld hebben in de gelegenheid worden gesteld hun kinderen te laten
bewegen en sporten.

VVD
Uit de pandemie is er één ding heel duidelijk geworden. Sporten is belangrijker dan ooit.
Naast het feit dat het goed is voor je lichaam is het inmiddels ook wel duidelijk dat ook de
mentale gezondheid verbetert wanneer je genoeg beweging krijgt in welke vorm dan ook. Je
pakt ook de nodige sociale contacten mee wat het nog aantrekkelijker maakt. De Capelse
VVD zet zich hier dan ook voor in. Wij willen dat ieder kind kan sporten. Ook als jijzelf of je
ouders niet zo veel geld ter beschikking hebben. Gelukkig hebben we daar in de gemeente
ook voorzieningen voor om dit te realiseren.
Het is ook de taak van de gemeente om naast het faciliteren hiervan ook de sportcomplexen
op niveau te houden of juist beter te maken. Denk hierbij ook aan het nieuwe zwembad dat
inmiddels al weer even is geopend. Natuurlijk zijn het niet alleen de verenigingen die sport
kunnen bieden. De Capelse VVD gaat ook inzetten op sport in de buitenruimte. Wij vinden
dat bij de bouw van nieuwe huizen of bij groot onderhoud er rekening gehouden moet
worden met de mogelijkheid tot beweging. Denk hierbij aan toestellen in de buurt van de
nieuwbouw waardoor de drempel voor mensen lager is om in beweging te komen. Het
aanleggen of doortrekken van wandelpaden vinden wij ook belangrijk. Misschien is wel het
belangrijkste dat wij inzetten op een goede samenwerking tussen sportverenigingen, scholen
en buitenschoolse opvang om leuke evenementen voor jongeren en kinderen te verzinnen
en die samen met elkaar uit te voeren. Uiteindelijk moet sporten en bewegen leuk zijn. Dan
wordt het iets wat je niet alleen doet voor je gezondheid, maar ook voor je lol. Hierbij kunnen
we zeker nog wat hulp en creativiteit van de Jongerenraad gebruiken in hoe we bijvoorbeeld
app’s en augmented reality kunnen gebruiken om jongeren meer te laten sporten en
bewegen.

