
 

   

 

 

Sport en bewegen in verkiezingsprogramma PvdA 

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

PvdA - Leven in Zwolle: iedereen telt en doet mee.  
 
“In de gemeente overal veilig en zonder obstakels kunnen komen, kunnen genieten van het moois dat 
de stad te bieden heeft. Wonen in een fijne buurt. Naar musea, theaters en monumenten. Sporten en 
bewegen als je er zin in hebt en kijken als anderen actief zijn. Met gelijke kansen voor kinderen. 
Inzetten op het bestrijden van laaggeletterdheid. Meer ruimte voor cultuur. En een overheid die er 
voor jou is, je helpt als het nodig is en de ruimte geeft waar dat mogelijk is. Dat hoort ook bij het 
leven in de gemeente Zwolle.” 
 
Sport 
In beweging zijn en blijven - fanatiek of rustig - is belangrijk voor iedereen. De  
coronapandemie heeft het belang van een goede gezondheid en het belang van een  
gezonde leefstijl nog eens aangetoond. Maar het is ook leuk om jezelf uit te dagen of met  
anderen de passie van een sport te beleven. In de gemeente Zwolle zijn gelukkig veel  
mensen actief, maar voor een deel van de inwoners zijn er obstakels, financieel, maar ook  
wat betreft de mogelijkheden. Sportservice Zwolle heeft in de laatste tien jaar in 
samenwerking met anderen voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking  
drempels weggenomen. Daarbij zijn via onder meer het sportparkmanagement veel  
verenigingen betrokken. Toch zijn er nog mensen, veelal met een laag inkomen, die nog  
niet bereikt worden, voor wie de drempel om te gaan sporten (te) hoog ligt. 
 
Wij willen: 

• Sporten en bewegen voor iedereen mogelijk maken en beweegarmoede bestrijden. 

• Doorgaan met het stimuleren van aangepast sporten. 

• Doorgaan met het benutten van de mogelijkheden van de sportparken voor activiteiten  
overdag (sportparkmanagement). 

• Alle sportfaciliteiten optimaal toegankelijk maken voor iedereen. 
 
Naast het sporten in verenigingsverband, op sportparken of in sporthallen zijn er steeds  
meer activiteiten in de openbare ruimte. Daarbij gaat het om sportieve evenementen,  
maar ook het alleen of samen met anderen bewegen. Het organiseren van evenementen  
wordt echter steeds lastiger door het toenemend aantal regels. Die regels zijn opgesteld  
voor andersoortige, grotere evenementen, waarbij er veiligheidsrisico’s zijn. Ze bezorgen  
organisatoren van kleine sportevenementen veel tijd, geld en moeite. 
 
Wij willen: 

• De regels vereenvoudigen voor kleinere (sport)evenementen en een meedenkende  
gemeente bij het oplossen van knelpunten op het gebied van veiligheid en verkeer. 

• Meer fitnessplekken in de wijken. 

• Een nieuw, beter stedelijk skatepark in Park de Wezenlanden in samenspraak met de 
gebruikers. 

 



 

   

 

 
Klik hier voor het complete verkiezingsprogramma van PvdA.  
Zwolle weer voor iedereen - PvdA Zwolle 

https://zwolle.pvda.nl/zwolleweervooriedereen/
https://zwolle.pvda.nl/zwolleweervooriedereen/

