
 

   

 

 

Sport en bewegen in verkiezingsprogramma CU 

Op deze pagina hebben we de standpunten over sport en bewegen van het CU voor je geselecteerd.  

 

CU - Bewegen voor iedereen  

“Bij sporten staat plezier voorop. Wij kiezen daarom voor een toegankelijke sportwereld waarin 

iedereen kan meedoen. Onze focus ligt op de breedtesport in Zwolle. Iedereen moet kunnen sporten 

ongeacht of je jong of oud bent, mindervalide of valide, amateur of zeer getalenteerd. Het is van 

groot belang dat alle kinderen kunnen sporten, ook die uit armere gezinnen. Een gezonde leefstijl met 

voldoende beweging draagt voor veel mensen en zeker ook voor ouderen bij aan zelfredzaamheid en 

sociaal contact. De gemeente staat in nauw contact met de sportverenigingen en heeft de behoefte 

aan voorzieningen goed in beeld.”  

- Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken en infrastructurele projecten willen we plaats 

maken voor openbare beweegplekken en -routes. Aan wijken dan de keuze naast 

kinderspeeltoestellen ruimte te maken voor openbare outdoorplekken. Ingericht voor 

bootcamp, fitness en/of calisthenics. Ook willen we locaties voor bijvoorbeeld skeeleren, skaten 

en freerunning.  

- Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de gemeente laagdrempelige sport- en 

beweegprojecten in samenwerking met de organisaties en de verenigingen.   

- We pleiten voor continuering van de buurtsportcoach die de verbinding tussen sport, onderwijs 

en zorg bevordert. Ook binnen sportclubs willen we deze verbinding, eventueel ondersteund 

door een buurtsportcoach en sportparkmanager.  

- Goede spreiding van sportvoorzieningen over de stad is belangrijk. In aandachtswijken willen we 

meer ruimte voor buurtsportverenigingen.  

- We zien ook steeds meer particuliere initiatieven in buurten. Dat moedigen we aan en we 

ondersteunen dit met financiele en praktische middelen.  

- We willen aandacht voor discriminatie en racisme in de sport. Dit als aanvulling op het Zwols 

sportakkoord.  

Sport is goed voor je lichaam én geest. Het bevordert zo een gezonde en vitale samenleving. Sport 

brengt ook mensen samen. Sportverenigingen fungeren in Zwolle als cement in de samenleving als 

ontmoetingsplek, als stageplek en als werkplek voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. De 

Zwolse sportverenigingen verdienen onze steun, zeker na de klappen van de coronacrisis. Speciaal voor 

kinderen is sporten goed omdat ze leren dat bewegen leuk is. Ze leren ook om doelen te stellen en 

samen te werken in een team. We hebben extra aandacht voor de integratie van sporters met een 

beperking.  

- Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Ook willen 

we meerdere speeltuinen toegankelijk maken voor kinderen met een beperking. We stimuleren 

integratie van sporters met een beperking in de reguliere sport.  

- De gemeente Zwolle ziet erop toe dat iedereen die er recht op heeft, het Jeugdsportfonds weet 

te vinden.  



 

   

 

- Elk kind in Zwolle heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd een zwemdiploma. Zwollenaren 

in beweging  

- We willen een bikepark en een multifunctionele pumptrackbaan realiseren in Zwolle.  

- Voor de skaters in onze stad investeren we in een up to date skatepark in Park Wezenlanden. 

Gezond en vitaal  

Gezond zijn is veel meer dan niet ziek zijn. Het gaat erom hoe je met de sociale, fysieke en emotionele 

uitdagingen van het leven omgaat. Het helpt als je voelt dat je ertoe doet, als je regie hebt over je leven, 

idealen kunt nastreven, levenslust ervaart en toekomstperspectief hebt. Deze positieve visie op 

gezondheid vormt de basis in Zwolle. Gezondheid en voeding hebben veel met elkaar te maken. We 

promoten gezonde voeding op scholen, in wijkcentra en sportkantines. Met goede voorlichting over de 

risico’s van middelengebruik, voorkomen we onverstandig gebruik van alcohol of drugs.  

Gezondheid hangt ook sterk samen met je ervaring van de buitenruimte. Een groene woonomgeving 

draagt bij aan buiten recreëren, bewegen en elkaar ontmoeten. Daarom creëren we plekken waar je 

buitengeluk kunt ervaren. Denk aan een buurtbarbecue, sportfaciliteiten en een ontmoetingsbank in de 

buurt.  

- In Zwolle moet het niet uitmaken in welke wijk je wieg staat. We willen dat elk kind gezond  

kan opgroeien. Waar nodig zetten wij extra in op ondersteuning van het jeugdwerk, de  

brede- en gezonde scholen en buurtsportcoaches. 

- We stimuleren mensen tot een gezonde leefstijl. Wijkbewoners dagen wij uit zelf met  

plannen te komen voor buitengeluk, zoals sportfaciliteiten, buitenspeelplekken, buurtbanken en 

gezamenlijk gezond koken.  

- Wij zetten ons in voor groene buurten en steunen duurzame initiatieven. Denk aan  

energiecoöperaties zoals het Wij-Bedrijf en initiatieven voor daktuinen. 

- We zetten verder in op ‘Rookvrije Generatie’, ‘Gezonde Generatie’ en ‘Gezonde School’. 

- Scholen, gemeente, politie en ouders vormen een vuist tegen onverantwoord gebruik  

van alcohol en drugs. Er komt een sluitend systeem van preventieve voorlichting voor  

jongeren en hun ouders, zodat elke Zwolse jongere goede voorlichting krijgt over de  

risico’s van middelengebruik en het criminele circuit. 
 
 
Klik hier voor het complete verkiezingsprogramma van CU.  
https://zwolle.christenunie.nl/speerpunten/Verkiezingsprogramma 2022-2026 - ChristenUnie Zwolle 
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