
 

   

 

 

Sport en bewegen in verkiezingsprogramma D66 

Op deze pagina hebben we de standpunten over sport en bewegen van D66 voor je geselecteerd.  

 

“Voldoende bewegen en sporten is belangrijk voor gezonde en vitale inwoners. Dat geldt voor jong en 

oud, arm of rijk en mensen met of zonder beperking; we willen dat dit voor iedereen mogelijk en 

toegankelijk is. Of dat nu bij een sportvereniging is of dat het gaat over regelmatig wandelen, 

hardlopen of oefeningen doen in het park. Ze zijn allemaal goed voor lichaam en geest. D66 wil 

daarom dat de buitenomgeving je stimuleert om actief te zijn.”  

We richten de openbare ruimte zo in dat er voldoende mogelijkheden zijn om op een veilige manier 

zelfstandig of onder begeleiding te sporten. Bij de herinrichting of ontwikkeling van wijken wordt 

rekening gehouden met 'sportieve rondjes' van de inwoners. Om te zorgen dat er te ontwikkelen 

gebieden voldoende aanbod ontstaat komt er een duidelijke norm voor het aantal sportfaciliteiten.  

- Inwoners worden betrokken bij het faciliteren van sport in de openbare ruimte van hun wijk. 

Dat kan variëren van bepaalde routes, tot fitnesstoestellen en zelfs gezamenlijke sportvelden;  
- D66 zet in op een leven lang bewegen. We vragen specifieke aandacht voor seniorensport. Niet 

alleen zorgt bewegen voor een fit lichaam, het zorgt er ook voor dat het aantal ongelukken daalt 

én het helpt eenzaamheid tegen te gaan;  
- Sporten bij verenigingen voor mensen met een beperking moet eenvoudiger, de gemeente 

ondersteunt en faciliteert dit;  
- Topsport blijft in Zwolle goed gefaciliteerd. Topsport en sportevenementen hebben een sterke 

regionale binding en zijn een belangrijke aanjager van recreatief sporten; 
- We willen duurzame, toekomstbestendige sportaccommodaties in Zwolle. Er moet verder 

worden ingezet op multifunctionaliteit en flexibiliteit om aan te sluiten op de brede behoefte 

van inwoners. 

Gezonde leefstijl 
D66 wil een gezonde leefstijl stimuleren door de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te laten zijn. De 

basis voor een gezond leven bestaat uit goed eten, voldoende bewegen, niet roken en geen alcohol. 

Daar dragen mensen zelf de eerste verantwoordelijkheid voor. Het aanbod van ongezonde keuzes is op 

veel plekken vaak makkelijker of aantrekkelijker. Dat moet anders, daarom willen we alle kansen die het 

nationaal preventie akkoord ons geeft omzetten naar een lokaal preventieakkoord. 

- Op scholen en sportverenigingen stimuleren we de invoering van de gezonde kantine; 

- We richten de fysieke leefomgeving zo in dat bewegen wordt gestimuleerd; 

- Als kinderen niet kunnen sporten vanwege geldgebrek zijn daar regelingen, die houden we hoe 

dan ook overeind; 

- Het roken in de openbare ruimte wordt verder ontmoedigd. Bij sportparken, speelplekken, 

kinderboerderijen en 

- bibliotheken worden verboden ingesteld; 

- Horecaondernemers die hun terras rookvrij maken, krijgen korting op de precario 

(terrasvergoeding). 



 

   

 

 
Klik hier voor het complete verkiezingsprogramma van D66.  
D66 Zwolle presenteert Verkiezingsprogramma: Voor een nieuw perspectief - 
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