Sporten in Deurne
De zomervakantie is voorbij voor sportverenigingen betekent dit vaak de start van een nieuw seizoen.

1. Welke sport beoefent u?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=405)
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Anders, namelijk:






























1 uur wandelen per dag
Aerobic
Aikido
Aqua fit
Autosport
Badminton (4x)
Ballet
Basketball
Beugelen
Beweginsglesen Pilates
Biljarten (2x)
Body-fit
Bridge
Core stability, zumba, body combat. body and mind
Dans en toga
Dansen (2x)
Dansen en yoga
Darts
Er zijn geen sporten voor mij ivm chronische gebreken
Fietsen (4x)
Fietsen en dansen
Fitness
Fysiotherapie
Golf (6x)
Golf tennis
Golf, biljarten
Golven
Groepslessen in sportschool
Ik doe alles met de fiets of loop

Anders

Gymnastiek/turnen

Hardlopen

Wandelen

Atletiek

Zwemmen

Vechtsport

Volleybal

Wielrennen/fietsen

Hockey

Fitness

Voetbal

Ik beoefen geen sport
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Ik fiets en wandel wel dagelijks
Ik zou graag willen sporten maar door mijn handicap lukt dit niet meer in teamverband of bij
een organisatie. Ik ben inmiddels al vier jaar bezig om een aanvraag van een sportvoorziening
via de Wmo geleverd te krijgen zodat ik individueel of met anderen kan sporten op de manier
waarop ik dat kan.
Jeu de Boulen
Jeu de boules (2x)
Jeu de boulles
Jiu jitsu
Korfbal (2x)
Korfbal M
Motorsport (2x)
Mountainbiken
Paardrijden (3x)
Pilates
Poolen
Post bezorgen
Recreatie sport
Schietsport
Spinning
Sport obv fysio
Squash
Stijldansen
Tennis (10x)
Tennis & badminton
Tennis/nordic walk
Trainen obv fysiotherapeut en fietsen in infraroodcabines
Transport
Voetvolleybal
Volks-dans
Wandelen
Yoga (6x)
Zingen
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1.1 Hoe vaak sport u gemiddeld per week?
40%

(n=304)
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1%

0%
1 keer per week

2 keer per week

3 keer per week

4 keer per week Meer dan 4 keer
per week

Weet niet

Toelichting
2 keer per
week



Ik ga twee keer per week naar oefentherapie bij mijn fysiotherapeut maar dit is
veel te weinig 2 × 3 kwartier per week is wat maximaal vergoed wordt door de
zorgverzekeraar. Zie ook mijn opmerking op de vraag hierboven.

Meer dan 4
keer per
week



Als u wandelen en fietsen tenminste onder sport verstaat.

Weet niet




Fiets, wandel en zwem niet in clubverband. Heet dit dan toch sport ?
Ik doe alles in Deurne per fiets
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1.2 Hoeveel uur sport u gemiddeld per keer?

(n=305)
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20%

17%

15%
10%

5%

5%

1%
Weet niet

Meer dan 2 uur

1,5 uur - 2 uur

1 uur - 1,5 uur

30 minuten - 1 uur

0 – 30 minuten

0%

Toelichting
1,5 uur - 2
uur



Tijd (1.2) en aantal (1.1) hangt af van mijn fysieke toestand op dat moment. Dus
beide kunnen variëren.

Meer dan 2
uur



1,5 uur fitness en 2 uur repetitie zingen met ademhalings- en
bewegingsoefeningen
Zelfsandig en sportschool
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1.3 Waarom sport u niet?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=96)
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0%
Ik heb geen tijd

Ik vind sporten niet
leuk

Ik vind het te duur

Ik kan niet sporten
vanwege een blessure
/ mijn gezondheid

Anders

Anders, namelijk:





















Andere interessen prevaleren
Beweeg veel door werken
Druk leven veel lichanelijk werk
Fysio fitness ivm rug en nek problemen
Geen geld voor
Gehandicapt
Ik beweeg zo al genoeg lopen en fietsen
Ik beweeg zo heel veel
Ik dans, waardoor ik voldoende beweging heb
Ik heb reuma en kan alleen reumazwemmen doen. Dat is helaas niet in deurne.
Ik kan wel sporten maar heb een aangepast hulpmiddel of ondersteuning nodig.
Ik wandel veel
Internationaal vrachtwagenchauffeur
Leeftijd (3x)
Onregelmatig werk
Op dit moment geen interesse
Te duur
Te oud (2x)
Werktijden
Zou graag sporten maar krijg de voorziening niet uit de wmo
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De gemeente Deurne telt tientallen sportverenigingen.

2. Bent u bij een sportvereniging in de gemeente Deurne
aangesloten?
80%

(n=402)

71%
70%
60%
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24%
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10%

5%

0%
Ja

Ja, maar ben geen actief lid

Nee

Toelichting
Ja




Maar de meeste uren (het is mijn baan) die ik in sport steek zijn uren die ik in
andere gemeentes ben.
Minstens 1 x per week 2 uur

Ja, maar ben
geen actief
lid




Club van honderd ZSV
Vorig jaar een auto-ongeval gehad. Daardoor een whiplash opgelopen. Mijn
abonnement is net verlopen van de sportschool. Maar heb hier niet kunnen gaan
sporten vanaf november 2016 tot nu.

Nee





Ben er wel bij geweest sjvv
Betreft een vrienden die wekelijks samen sport.
Dit zou ik wel graag willen, maar ik weet niet of er een korfbalvereniging is voor
senioren (vanaf 50 jaar).
Golf in Asten Biljarten via KBO
Ik zou graag willen maar door mijn handicap kan ik dat niet.
In asten
In deurne zijn geen mogelijk heden om als gehandicapte te sporten.
Kan geen echte sportclub vinden voor mensen met lichamelijke
gebreken/beperkingen.
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3. Bent u tevreden over het aanbod aan sportverenigingen in
uw dorp?
80%

(n=402)

71%

70%
60%
50%
40%
30%

22%

20%
6%

10%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Toelichting
Nee, ik mis:























Capoeira, cross-fit, boksen en mma
Een goede dojo
Een honkbal'/softbalclub
Een pool vereniging
Goede beschikbare sporthallen acomodatiess
Honk en softbal vereniging
Iets geschikts voor jongste met syndroom van Down
Ik mis een korfbalvereniging voor vrouwen vanaf 50 jaar.
Jeugdbadminton
Jiu jitsu
Meer sport en acommodaties voor ouderen in de wijken.
Recreantenvolleybal op niveau
Reuma zwemmen
Seniorensport
Sporten voor 60+
Sporten voor gehandicapten.
Volleybal (2x)
Volleybal in Deurne (2x)
Volleybal vereninging in Deurne
Yoga in de middaguren
Zie toelichting eerdere vragen
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

4. ‘In de gemeente Deurne zijn voldoende
sportaccommodaties’
48%

50%
45%
40%

(n=401)

35%
30%
25%
18%

20%
15%

12%

12%
8%

10%

2%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

(Leesinstructie: met sportaccommodaties bedoelen we gelegenheden waar sporten uitgeoefend
kunnen worden zoals bijvoorbeeld sportvelden gymzalen zwembaden fitness etc.)

Toelichting
Neutraal




Mee
oneens





Weet niet 

Beter een klein aantal locaties waar meerdere sporten uitgeoefend kunnen worden
voor een maximale bezetting dan dat elke wijk een eigen veld, kantine, e.d. overeind
moet houden. De locaties moeten dan wel voldoen.
Geen idee ik kom er nooit
Elke wijk of dorp moet binnen of buiten, binnen de kom, kunnen sporten hoe verder
weg van de mensen hoe moeilijker leden en beleving bij de andere mensen wordt
meebeleefd
Geen warmwaterzwembad; geen pilates voor ouderen;
Ik vind het zwembad echt onder nivo, oud en vies
Voor sommige te veel en voor andere niet genoeg. b.v. de turnclub KDO deze
hebben nog nooit een eigen accommodatie gehad, terwijl er aan het voetballen
weet ik veel subsidie wordt gegeven.
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4.1 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?
(n = 40, 8% = weet niet)
































De gymzaal in Neerkant voldoet niet meer aan de eisen
Deurne verdient een mooier zwembad.
Er zijn sport accommodaties verdwenen maar er is niets voor in de plaats gekomen
Fitness gym zou goedkoper moeten zijn.
Diicht bij woonhuis.
Geen gymzaal in de Zeilberg
Gymzaal zeilberg combineren met kdo en niet naar de st. jozefparochie is al genoeg
accommodatie
Gymzaal Zeilberg ontbreekt.
Het aantal sportacommodaties / gymzalen is nog niet in orde.
Het gaat in de gemeente deurne maar een kant op met gym accommodaties , naar sint jozef
scholen vierkant en zeilberg hangt bij de gemeente achter aan deurne dynamisch maar niet voor
zeilberg.
Het is een grote puzzel om voetbalwedstrijden gepland te krijgen omdat er te weinig velden zijn.
Het zwembad is een drama. Amper gelegenheid te zwemmen. Of doelgroepen of dames die het
bad gebruiken om bij te kletsen. En dan 3-4 breed ronddobberen
Het zwembad is op
Lako is de boos doener
Het zwembad is wel aanwezig, maar tijdens de vakantieperiode vaak dicht. Dus wel voldoende
accommodatie, maar niet altijd voldoende toegankelijk.
Ik vind dat er wel voldoende accommodatie is, maar ook voor vrouwen boven de 50 jaar (denk
aan korfbal) en het zwembad in Deurne is voor werkende vaak niet open in de vakanties en savonds.
Ik vind het zwembad echt onder nivo, oud en vies
In de Zeilberg MOET voor de schoolkinderen een mogelijkheid zijn-lees belangrijk terug komen
voor in het dorp te kunnen gymnastieken dus geen onnodig busvervoer (duur en luchtvervuiler)
en onnodig leer-schooltijd verliezen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In Neerkant is nagenoeg niets
In Neerkant wordt een sporthal in combinatie met het gemeenschapshuis gemist.
In zeilbergen is nu geen gymzaal meer en dat vind ik niet goed
KDO Deurne verdient echt een eigen ruimte.
Zonde om deze kwaliteit en dit topniveau verloren te laten gaan!!! Deze sport kan niet zomaar
ergens bijgestopt worden, i.v.m. de materialen en het grote oppervlak wat ze nodig hebben.
Vroeger zelf lid geweest en nog steeds voel ik me betrokken bij KDO. Vroeger al een geweldige
club en nu nog. In ere houden!!!
Neerkant is dringend aan nieuwe accommodatie toe
Nieuwe accomodatie niet beter als oude accomodatie
Over het algemeen is er genoeg aanbod. Maar er zou in elke wijk tenminste een gymlocatie
moeten zijn.
Sporten moet in de directe omgeving van de sporters zijn en door centraliseren minder wijk
beleving.
Sportzaal zeilberg
Straks geen gymzaal meer in de Zeilberg, belachelijk
Turnzaal
Verdeling voorzieningen in de dorpen /wijken is niet evenwichtig
Voetbal krijgt veel subsidie en basketball bijvoorbeeld niet hierdoor is de zaalsport veel duurder
Voor ouderen is te weinig in minimaal 4 wijken.
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Voor ouderen te ver van huis,zeilberg moet iets komen en in de Vlieger in de koolhof is niks
Wij sporten voorheen in de zeilers. Sporthal is gesloten. De Kubus in de Heiakker moet je inzien
geheel huren (3 banen), dus veel te duur. Vanuit de Heiakker moeten we nu naar de Sint Josef
om een uurtje te kunnen sporten.
Zeilberg heeft geen sporthal.
Zeilberg heeft geen sportlokatie alleen de kubus is te weinig
Zeilberg heeft momenteel geen eigen gymzaal meer. Dit is heel erg jammer voor de kinderen van
de basisschool, maar bijv. ook voor de allerjongste jeugd van ZSV die in deze zaal tijdens de
winter hun voetbaltraining deden. En ook voor andere groepen die van deze zaal gebruik
maakten.
Ontzettend jammer hoe dit hele proces is verlopen!
Zeilberg is weg, koolhof is weg en de derde gaat binnen kort ook sluiten.
ZEILBERG mist een gymzaal voor school en oudere gym
Zie boven
Zwembad accommodatie is zwaar onder de maat.
kdo heeft nog steeds geen oplossing.
diverse sporthallen zijn er niet of is gesloten.
Vele clubs willen uitwijken in winter naar sporthallen.Maar zijn er niet. voorheen ontstonden er
actieve vriendengroepen die gingen sporten in hun hal in hun dorp.
Zwembad b.v. Is voor een gemeente als Deurne onder de maat
Zwembad in Deurne niet representatief, aan facelift toe.
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5. Wat vindt u van de kwaliteit van de sportaccommodaties
in de gemeente Deurne?
45%

(n=401)

41%
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Zeer goed
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Neutraal

Slecht

Zeer slecht

Weet niet

Toelichting
Goed






Neutraal












Echter: er is een prachtige balletzaal in Deurne, maar door hoge huur is deze niet te
bekostigen als de leskosten acceptabel moeten blijven.
Licht eraan welke accommodatie je als voorbeeld neemt.
Maar zie mijn opmerkingen bij vraag 4.1. en bij vraag 6.
Zwembad is zwaar gedateerd. We zouden in feite een modern, energie neutraal bad
moeten bouwen in plaats van Laco weer te spekken
De gymzaal waar wij in korfballen is er wel, maar deze biedt weinig. (De kubus). Mis
daar bijvoorbeeld de mogelijkheid om wat te drinken, tribune. Bij de Peelhorst is dit
wel beter.
De meeste waar ik mee te doen heb, hebben een goede kwaliteit. Alleen het
zwembad is echt aan vernieuwing toe. Maar dit moet wel blijven bestaan!
De Wiemel is van slechte kwaliteit. De overige sporthallen, voetbal en tennis, etc. is
van goede kwaliteit.
Er word veel onderscheid gemaakt kwa kerkdorpen en deurne zelf .
Er zijn mooie accommodaties maar ook die van mindere kwaliteit zijn.
Ik ken alleen het zwembad van binnen. En dat ziet er verschrikkelijk uit. Ik begrijp dat
onderhoud veel geld kost, maar schoonmaak minder. En dat laatste zou al heel veel
schelen!!!!!. De kleedruimtes en rondom het zwembad goed en geregeld
schoonmaken. Ik vind dat de gemeente daar best eisen aan mag stellen, als ze
financieel bijdraagt.
Ik kwam tot voor kort iedere dag in het zwembad. Nu nog 1 keer per week en ook
nog als vrijwilliger tijdens wedstrijden. Het is er vaak vies in de wc`s en kleedkames en
douches. Er zijn veel dingen erg oud, waardoor met regelmaat erg vies water. Ik vind
dat accomodaties up to date moeten blijven om mensen te stimuleren tot beweging.
Sommige gebouwen zijn aan de oude kant. Ik vind het belangrijk dat accommodaties
zuiver zijn en dat is in de meeste gevallen wel zo.
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Slecht





Weet
niet




Voetbalvelden zijn goed. De kleedkamer van sporthal De Peelhorst laat te wensen
over. Zou fijn zijn als er ten minste een spiegel zou hangen... Qua voetbalvelden
hadden ze een paar jaar geleden alle clubs op 1 hoop moeten gooien. Nu hebben
zeilberg en Deurne een nieuwe kantine. De oude garde zullen het proberen tegen te
houden. Het zwembad is natuurlijk ook niet geweldig.. Zeer koud in de winter en
alles zeer oud.
Voor de jeugd zouden er veel meer sportveldjes buiten moeten zijn, zeker extra 40
voelbalveldjes waar de jeugd elkaar kan ontmoeten en een beetje voetballen. Goed
voor de sociale ontwikkeling en gezondheid.
Zie antwoordt boven
Zwembad kan wat meer aandacht gebruiken. De douches in het berenbad werken al
minstens 5 jaar niet meer
Bij iedere voetbalvereniging zou toch minimaal een kunstveld moeten zijn zodat er
ook met wat minder weer gevoetbald kan worden. Nu is het zo dat als het maar wat
regent het ook meteen afgelast wordt omdat er regen op het veld staat.
Met name de vele binnensport zalen zijn slecht onderhouden
Zwembad is ver onder de maat!! Water is te koud, zou erg graag gaan zwemmen
maar de vrij zwemmen tijden zijn veel te laat!!! Sporthallen zijn vaak vies!!
Ik weet alleen van Liessel dat ze een mooie accommodatie hebben en ook een mooie
ATB terrein, Voor de rest is mij onbekend
Lastige vraag. Ik heb onvoldoende informatie over alle sportaccommodaties. Ik sport
bij fit-partners en daar is het prima in orde.
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

6. ‘Alle sportverenigingen in Deurne moeten rond kunnen
komen, zonder gebruik te maken van subsidies van de
gemeente’
45%

(n=395)

40%
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5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

Toelichting
Mee eens







Neutraal






Mee
oneens



Als ik zelf een orkestje opricht (voorbeeld) dan moet ik ook alles zelf betalen.
Waarom zou dat dan niet zijn als ik ga sporten. Maar ik vind sporten gewoon te
duur. 8-9 euro voor een uurtje Yoga of fitness is niet bevordelijk om te gaan. Als je
eens een feestje hebt en je kunt niet dan kost je dat gelijk zoveel. 62,- per maand
om de Milon te gaan doen is € 744,- per jaar. Ons gezin telt 5 personen. Moet ik een
baantje erbij nemen....
Jeugd mag wel gesubsidieert worden. Maar volwassenen moeten hun Eigen
boontjes doppen en hobby betalen.
Maar dan wel met name kinderen die het thuis arm hebben wel de gelegenheid
moeten geven om lid te worden van sportclub. Daarop wel stevige subsidie geven.
Ook voor volwassenen die onder en rond de armoedegrens leven.
Sommige sporten zijn door accommodatie en/ orgelden erg duur, dan is een
gemeentelijke bijdrage op zijn plaats
Geen subsidie maar wel zaalhuur die op te brengen is voor vereniging. Dat is
mogelijk minder dan de werkelijke kosten.
Voor jeugdsport zou gemeente subsidie dienen te geven, jeugd die sport hangt niet
op straat en komt in z,n algemeenheid niet zo makkelijk in criminaliteit en aan de
drugs.
Voor kinderen is misschien subsidie van de gemeente nodig
Voorbeeld; alle voetbalverenigingen centraliseren, dan komen deze met
sponsorinkomsten al een heel eind. alleen al 5 voetbalvelden in Deurne centrum is
absurd.
Afhankelijk van criteria (aantal leden, duurte van de accommodatie, etc) subsidie
verlenen.
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Zeer mee
oneens







Als er geen mogelijkheden zijn om (sponsor)gelden te halen zijn uit kantine of
reclames op sportaccomedatie, dan is er wel (meer) subsidie nodig.
Bij andere clubs zijn er mooie accomodaties en kunstgrasvelden, gesubsidieerd door
de gemeenten, een club kan dit nooit bekostigen met alleen de contributies!!!
Dan ook geen huur betalen voor accommodatie
Dat licht mede aan de begroting! Er moet wel sprake zijn van een goede besteding.
Ik vind dat de gemeente ook een deel van kosten moet dragen, want anders is er
bijvoorbeeld geen overdekzwembad meer. Een ander punt zou zijn om de
openingstijden te verruimen en activiteiten te ontplooien zoals fitzwemmen en
yoga, etc.
Niet 'alle ' sportverenigingen!
Nu ontvangen bijv. voetbalverenigingen ondersteuning (voor onderhoud velden
bijv.) en andere verenigingen bijv. tennis ontvangen niets hiervoor.
Sport velden dienen door de gemeente te worden gefaciliteerd, onder houd bij
vereniging en een beleid voor alle verengingen wat nu niet gebeurd
Sporten is belangrijk voor het welzijn van mensen. daardoor komen ze hopelijk ook
later aan het WMO loket of met andere mankementen te zitten, waarbij ze een
beroep doen op de gemeente. Het eenvoudigste voor een gemeente is, denk ik,
tegemoetkoming in de huur van de acccomodaties, als dat aan de orde is.
Sporten is een levensbehoefte. Ook voor de gezondheid van de inwoners. Zowel
jong als oud. Ook het sociale aspect is superbelangrijk. De gemeente moet zeker
helpen, maar verenigingen moeten ook zelf de handen uit de mouwen steken. Het
tekort aan vrijwilligers is daarbij een zeer zeer zeer groot probleem. Je ziet altijd en
overal dezelfde mensen. Maatschappelijke stages bij verenigingen vanuit scholen
vind ik wel een goed idee. En maak reclame als vereniging en als Weekblad van
Deurne. Breng dingen enthousiast, zodat mensen willen komen. Plaats foto`s en
berichten van verenigingen op een goede plek, wie weet trekt dit weer nieuwe
mensen.
Sporten moet betaalbaar blijven voor iedereen, dus niet te hoge contributie voor
sportverenigingen. Dit zal deels door de gemeente gesubsidieerd moeten worden.
Sportverenigingen moeten rond kunnen komen zonder de huisvestingskosten. Het
huisvesten is dan zaak van de gemeente en moet hier zo efficiënt mogelijk mee
omgaan. Zie antwoord vraag 4.
Voor de jeugd zou enige ondersteuning door te faciliteren bij de organisatie van
jeugdtournooien biljarten/poolen. Geldt in principe ook voor
ouderen.(accommodatie)
Zonder subsidie wordt de contributie nog hoger en daarmee is het voor veel
mensen te duur.
Zwemverenigingen moeten zeker blijvend worden ondersteund! Door behoud van
lokale zwembad!
Dat gaat bij de zwemvereniging dus niet subsidies gaan naar Lako??
Dat lukt niet met alleen contributie
De maatschappij is er bij gebaat dat er zoveel mogelijk jeugd sport maar ook de wat
oudere generatie. We willen iedereen fit houden. Het moet daarom wel betaalbaar
blijven voor iedereen. En sportverenigingen moeten wel bestaansrecht blijven
houden.
Er word teveel verschil gemaakt
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Weet niet



Het is beter om meer samenwerking te verkrijgen. Er heerst nog teveel een hokjes
geest in de verschillende delen van het dorp. Als voorbeeld voetbalverenigingen SV
Deurne, Zeilberg en SJVV. 3 grote complexen welke hetzelfde doel nastreven maar
oh wee als je hierover begint om dit samen te voegen. Echte dorpsmentaliteit zoals
bij vele andere zaken in Deurne.
Ik denk dat dan de kleine verenigingen het niet kunnen overleven
Met de torenhoge huur die gevraagd wordt voor de zalen in Deurne, is het een
illusie dat een binnensport kan overleven zonder subsidie en daarmee ook nog
concurrerend kan zijn met buitensporten.
Om iedereen die dit wil in de gelegenheid te stellen om tenminste bij een
sportvereniging aangesloten te zijn, vind ik dat hier een tegemoetkoming in de
kosten op zijn plaats is.
Subsidie zorgt ervoor dat verenigingen kunnen blijven bestaan. Je kunt er niet
vanuit gaan dat een vereniging alleen maar op vrijwilligers draait, dat is niet
haalbaar en niet eerlijk tegenover de vrijwilligers.
Subsidies zijn noodzakelijk voor de verenigingen die veel kosten kwijt zijn aan de
accommodaties (velden / gebouwen)
Tenzij er sportvoucher is voor minima
Volksgezondheid is in een goede samenleving belangrijk zeker als de overheid
voorrang geeft aan economische ontwikkeling zoals de agrarische sector in onze
gemeente. Juist deze tak van de economie stoot teveel troep uit.
Daar waar het niet mogelijk is dit op eigen kracht te kunnen of dat de contributies
dan te hoog worden voor de inwoners is subsidie misschien toch noodzakelijk.
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7. ‘De gemeente moet een actieve rol vervullen om haar
inwoners (jong en oud) aan het sporten te krijgen’
50%

(n=394)

44%

45%
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35%
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11%
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2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

Toelichting
Zeer mee
eens











De gemeente heeft al een goed initiatief getoond door een fittest aan te bieden aan
55 + sers. Ik heb voorheen altijd gevoetbald maar ben inmiddels de 65 jaar
gepasseerd. Ik heb me ingeschreven voor de fittest maar die zat al snel vol. Op naar
de volgende sessie voorjaar 2018.
De gemeente moet vooral kijken naar mensen die geen reguliere sportvereniging
kunnen bezoeken of daarvoor aangepaste sporthulpmiddelen nodig hebben. Dit op
basis van een bruikleenovereenkomst zodat het hulpmiddel hergebruikt kan
worden.
Er zou iets moeten komen waar ik als persoon met chronische lichamelijke gebreken
ook. Toch fatsoenlijk moet kunnen sporten. Er is eigenlijk geen een sportclub waar
echt rekening hiermee wordt gehouden of enigszins aangepaste training
mogelijkheden zijn. Ik zou graag een verdediging sport beoefenen. Maar vanwege
mijn lichamelijke gebreken is er eigenlijk helemaal niks mogelijk. Omdat je bij
sommige clubs de volle mep moet betalen terwijl ik ivm mijn problemen niet altijd
iedere training kan volgen. Ja fitness maar daar vind ik niks aan. Ik zou bij interesse
graag meer toelichting geven. U mag mij mailen of bellen. g.t.zijpveld@hotmail.com
0680115054 mvg Gijsbert
Ik denk dat de overheid (gemeente) ook moet bijdrage aan dat er voldoende
gesport kan worden. En zeker voor de jeugd.
Kijk wat een achterstallig onderhoud het zwembad heeft voor een gemeente zoals
Deurne.
Maar alles over een kam scheren en niet in het ene kerkdorp zo en het andere zo
gym zalen horen op loop afstand van school te liggen en niet eerst van de school
naar hartje zeilberg lopen dan in de bus en dan gym en dan het omgekeerde ritueel
wat van de lestijd afgaat als je dit bij elkaar telt dan ben je een week in het jaar kwijt
met reizen .En ga met burger initiatieven in zee dan kan het altijd goed koper dan als
de gemeente het wil . gezondheid van alle burgers mag geld kosten komt ten goede
aan de burger samenleving.
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Meer sport, betere gezondheid dat kost de samenleving op langere termijn minder
geld.
Sport be-oefening actief en passief vergroot gezondheid, welzijn en saamhorigheid
Sport bind mensen en zorgt niet voor bankzitters die dan vervolgens minder om de
samenleving geven.Sport geeft ook een positieve drive alleen daarom al. Ik zou alle
schuldsanering en mensen in de bijstand sowieso verplicht laten sporten. Hebben ze
een leuker doel en pikken ze het leven sneller op . Nu verstoppen ze zich.
Sporten/bewegen is goed voor lichaam, geest én samenleving
Zeer belangrijk om voldoende te bewegen
Bewegen is gezond. Gezonde mensen hebben minder zorg nodig. Per saldo een
positief effect ook financieel dus
Enigszins triggeren maar niet overdreven op inzetten
Ging laatst zwemmen in de Wiemel, schandalige entreeprijs!
LEEF sportief is hiervan al een heel goed begin overigens. En met name kijken naar
de mensen met een minimum inkomen en vaker ook minder motivatie om te
sporten, zowel de volwassenen als de kinderen.
Mijn kinderen sporten maar kan nog een abonnement voor mij of mijn man niet
betalen!
Sport verbroedert en is zeer belangrijk voor de gezondheid. Vooral teamsport want
hier leer je om te gaan en rekening te houden en respect te hebben voor mede
sporters.
Sporten is een verwarrend en beperkt begrip. Actief bewegen is meer dan sporten
en de 'sport'verenigingen bieden meer dan alleen sporten. Bij een vereniging blijf je
ook mentaal en sociaal in beweging! Dat voorkomt ook uitsluiting, eenzaamheid en
meer kostbare problemen. Dat heb je niet bij een commerciele 'sport'aanbieder
zoals een fitness centrum. Dus de sportverenigingen zijn uiterst belangrijk voor onze
samenleving!
Voor de gemeente is ook een `gezonde` bevolking van
belang
Voor de jeugd waarvan de ouders moeite hebben rond te komen, zou subsidie zeer
op zijn plaats zijn. Als het lastig is vast te stellen wanneer dat nodig is, is het
overwegen van subsidie voor alle jeugd wat mij betreft aan de orde. Subsidie voor
volwassenen lijkt me niet nodig.
Vooral voor de ouderen die ook weinig of geen financiële middelen hebben. bv
verstrekken van individuele subsidie. Uitzoeken waar ouderen behoefte aan hebben
en dan de benodigde faciliteiten beschikbaar stellen.
De verenigingen dienen concrete plannen bij de gemeente in te dienen en op basis
daarvan kan de gemeente beslissen of een of andere subsidie nodig is. De drang
moet vanuit de verenigingen komen en niet van de gemeente.
Eigen initiatief is belangrijk.
Eigen verantwoordelijkheid. Maar wel voor inwoners die contributies niet kunnen
betalen financiële ondersteuning verstrekken.
Mensen zijn zelf capabel en verantwoordelijk genoeg voor om de keuze hierin te
maken.
Natuurlijk moet de gemeente voorzieningen regelen dat inwoners kunnen sporten,
maar als dit betaald moet worden door alleen de inwoners met een eigen huis, dan
vind ik dat onredelijk, Mensen met een uitkering kunnen hier ook aan meewerken
en voorzieningen onderhouden.
Ouderen (volwassenen)zou geen doelgroep moeten zijn
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Als de gemeente de huisvesting organiseert voor de verenigingen is de taak van de
gemeente klaar. Bovenstaande rol is weggelegd bij de verenigingen en stichtingen
die prima in staat zijn om mensen te betrekken bij hun club.
Ik vind dat de gemeente het verenigingsleven en actief bewegen moet stimuleren.
Het promoten daarvan en de actieve rol moet de gemeente overlaten aan de
verenigingen. De gemeente moet ondersteunend zijn aan de verenigingen, vooral
financieel (zie vorige vraag) maar wellicht ook organiserend en in middelen.
Lijkt me het geval voor oudere mensen die moeilijkheden hebben om een goede
invulling te geven/vinden hieraan. Maar zelfs dan nog zou ik dat liever zien als taak
voor zorgverleningsdiensten.
Misschien een jaarlijks voorlichtingsboekje over wat er allemaal is (zoals voor de
jeugd er al is) Verder toch ook veel eigen initiatief van mensen.
Moet vanuit de persoon zelf komen iedereen is zelf verantwoordelijk
Wel faciliteren, niet initieren. Anderen hebben daar financieel gewin bij (b.v.
gezondheidsverzekeringen) en daar moet initiatief/financiering liggen.
Geen taak van de gemeente maar een taak voor de verenigingen zelf. Geld kan beter
besteed worden.
Wat betreft de gemeentelijke subsidies zou ik erg pleiten voor subsidie aan sport
voor kinderen en jeugd. Als ze het jong aangeleerd krijgen gaan ze wellicht later
door met sporten en kunnen dan hun lidmaatschap zelf betalen. 7) Iedereen kan zelf
uitmaken of hij.zij wel of niet gaat sporten.heeft iemand geen trek dan help geen
enkele stimulatie
Ik ben 67 en dan kun je zelf goed bewegen en in beweging blijven zonder een club.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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