
 

   

 

 

Sport en bewegen in verkiezingsprogramma Swollwacht 

Op deze pagina hebben we de standpunten over sport en bewegen van Swollwacht voor je 
geselecteerd.  
 
Zwolle heeft een enorm aanbod aan amateursporten en daar zijn we trots op. Iedereen in Zwolle moet 
kunnen sporten want niemand hoort buiten spel te staan. De coronacrisis heeft ons geleerd dat de 
gezondheid van mensen sterk wordt verbeterd door te bewegen.  
 
Sporten in teamverband leert kinderen samen te werken, van elkaar op aan te kunnen, fouten te mogen 
maken en weerbaarder te worden. Ook willen wij blijvend in gesprek gaan hoe wij onze 
sportvoorzieningen en clubs financieel gezond en aantrekkelijk houden. Zwolle is sportief en dat moet 
ook blijven.  
 
Ieder kind moet kunnen sporten. Het niet kunnen aanschaffen van voetbalschoenen of andere 
sportattributen mag nooit het meedoen aan sport belemmeren. De regelingen op dit gebied zijn goed, 
maar de toegankelijkheid van de regelingen verdient wellicht extra aandacht.  
Wij zien een belangrijke rol voor sportcoaches. Niet alleen op het gebied van het inspireren aan sport en 
bewegen te doen, maar ook op het gebied van gezondheid, respect en acceptatie. Sport verbindt!  
 
Onze inzet voor sport:  

• In iedere wijk een sportcoach.  

• De sportambitie voor amateursport, gehandicaptensport èn de professionele sport moet door 
de gemeente worden uitgedragen en waar nodig ondersteund.  

• Sport en bewegen moeten door de gemeente worden gepromoot en bevorderd, voor iedereen! 
Onafhankelijk van leeftijd, beperking of financiële positie.  

• Extra aandacht voor de regelingen die het mogelijk maken dat iedereen kan sporten in onze 
stad.  

• Binnen de verschillende sportverenigingen en initiatieven is altijd aandacht voor pesten, 
uitsluiten en intimidatie, op welke grond dan ook. Het belang van sport is groter dan de sport 
zelf. Sport is een uitgelezen mogelijkheid juist kinderen en jongeren mee te geven dat 
acceptatie en respect over en weer een team ontzettend sterk maken.  

• We laten onderzoeken op welke wijze wielersportfaciliteiten ontwikkeld kunnen worden.  

• Gymlessen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn geen sluitpost maar elementair onderdeel 
van het onderwijs.  

 
 
 
 
 
Klik hier voor het complete verkiezingsprogramma van Swollwacht  
VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 – 2026 (swollwacht.nl) 
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