
Conclusie van de gemeente Langedijk (sportakkoord Langedijk) 
“Vanuit de pro-actieve houding van inwoners, vinden wij het belangrijk dat zij met 
elkaar samenwerken om tot (nieuwe) activiteiten, initiatieven en ideeën te komen. 
Innovatie is nodig om op een passende manier in te kunnen spelen op de vraag en 
behoeften van de samenleving. Daar waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluit, is dit 
van maatschappelijke en preventieve meerwaarde en kan dit zelfs tot lagere kosten 
leiden”.  
Op deze wijze wordt in de Strategische Kadernotitie Sociaal Domein (2017) de relatie 
tussen gemeente en de inwoners van Langedijk omschreven. Voor de nieuwe 
kadernota sport vormt deze visie een zeer stevig fundament. De in deze Kadernota 
Sport en Bewegen geformuleerde ontwikkelrichtingen voor het sportbeleid zijn 
geschoeid op deze nieuwe relatie tussen burger en overheid. Centraal staan de 
‘eigen kracht’, zelfredzaamheid van burgers, en daarnaast de verbinding en 
samenwerking tussen verenigingen en maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd 
wordt erkend dat voor sommige inwoners de stap naar meedoen in sport en 
bewegen nog te groot is en dat specifieke stimulering of ondersteuning nodig is. 
Dit resulteert in twee ontwikkelrichtingen voor sport en bewegen in de komende 
jaren: 

1. Een leven lang sporten en bewegen – een investering in sport en 
bewegen voor alle inwoners van Langedijk 

2. Drempels weg – extra focus op die inwoners die nog een afstand ervaren 
tot het sport- en beweegaanbod. 

Het doel van het nieuwe beleid is om de eigen kracht van de inwoners van Langedijk 
te stimuleren en samen te brengen in innovatieve ‘matches’ tussen sport, welzijn, 
zorg en onderwijs. Door het plezier van meedoen wordt zo vrijwel ongemerkt en 
spelenderwijs de bijzondere  maatschappelijke bijdrage van sport en bewegen 
verzilverd; niet alleen voor die inwoners die zelfstandig de weg vinden naar het sport- 
een beweegaanbod, maar juist ook voor die inwoners die een steuntje in de rug 
nodig hebben. 
 


