
 

   

 

 

Sport en bewegen in verkiezingsprogramma VVD 

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

VVD - Waardevol samenleven 
Waardevol samenleven vereist dat je zo lang mogelijk gezond blijft. We vinden het belangrijk dat we 
daar vroeg op inzetten door gezonde keuzes te maken op scholen en in bedrijven, sporten 
toegankelijker te maken en fiks te investeren in de sportverenigingen. Iedereen verdient goede zorg. 
Dat betekent minder overbodige regels en snelle toegang tot de zorg die je nodig hebt, of je nou jong of 
oud bent. We willen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de samenleving. Daarom investeren 
we in gelijke kansen in het onderwijs; we pakken laaggeletterdheid aan en discriminatie in het onderwijs 
wordt niet getolereerd. Ook zetten we in op een brede schuldenaanpak om schulden en armoede tegen 
te gaan. 
Standpunten i.r.t. Sport en bewegen  
 
Jong en oud sporten (samen) 
Sporten is leuk én gezond! Het geeft je energie en brengt je in contact met anderen. Sporten en 
bewegen bevorderen de leefbaarheid van onze stad en het welzijn van haar inwoners. Gezonde, 
sportieve Zwollenaren met veel contacten hebben minder zorg nodig. Investeren in sport & bewegen is 
dus investeren in preventie. We zijn ontzettend trots op onze topsporters, waarvan sommigen zelfs op 
olympisch niveau presteren! Zij dragen bij aan de gezamenlijke sportidentiteit van Zwolle. 
 
Een leven lang gezond 
In gezondheid kunnen genieten van je familie en vrienden is onbetaalbaar. Fit zijn en blijven is, voor jong 
en oud, daarom van groot belang. Hoe mooi zou het zijn als we een deel van het Zwolse zorgbudget 
besteden aan voorkomen, in plaats van genezen? Dat vraagt wat de Zwolse VVD betreft om gezonde 
keuzes. Gezonde keuzes dwing je niet af met een vetverbod of dwangdieet, maar stimuleer je. 
 

Klik hier voor het complete verkiezingsprogramma van VVD.  
VVD Zwolle - Verkiezingsprogramma 2022-2026 

https://www.vvdzwolle.nl/standpunten#collapse_5457_3
https://www.vvdzwolle.nl/standpunten#collapse_5457_1
https://www.vvdzwolle.nl/nieuws/verkiezingsprogramma-2022-2026
https://www.vvdzwolle.nl/nieuws/verkiezingsprogramma-2022-2026

