
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportnota Dronten 2014 – 2017 
 

Samen in 
Beweging 

 

 
 

Van denken naar DOEN! 

 



VOORWOORD 
 
Sport is belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van de 
bevolking, maar sport levert ook een bijdrage aan de economie. Om 
die redenen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan sport 
doen of betrokken zijn bij sport- en beweegactiviteiten. Gemeenten 
hebben op het terrein van sport een faciliterende, stimulerende en 
soms coördinerende rol. 
 

 
 
De gemeente Dronten beschikt over goede sportaccommodaties en 
over een gevarieerd aanbod aan sportverenigingen en sport- en 
beweegactiviteiten. Daarnaast hebben we in Dronten veel 
(openbare) ruimte en hierdoor veel mogelijkheden om te sporten en 
te bewegen.  
 
Investeren in sport, is investeren in de toekomst! 
Daar is het college van overtuigd. Ondanks de teruglopende 
financiële middelen blijft de ambitie voor de komende jaren dan ook 
dat we de huidige sportaccommodaties en het huidige aanbod aan 

sport- en beweegactiviteiten minimaal in stand houden en waar 
mogelijk verbeteren of uitbreiden.  
 
Ook zullen we de samenwerking tussen de verschillende partijen op 
het gebied van sport, onderwijs en welzijn verder moeten uitbouwen 
en moeten streven naar een optimale benutting van onze 
accommodaties en voorzieningen. 
 
We hebben gekozen voor een sportnota waarin kort en krachtig 
wordt omschreven:  

- hoe we er op sportief vlak voor staan in Dronten,  
- wat het sportbeleid in deze gemeente in houdt,  
- wat de plannen zijn voor de nabije toekomst en  
- wat hierbij van de gemeente mag worden verwacht.      

 
Met deze bondige nota “Samen in Beweging” denken wij daaraan 
invulling te hebben gegeven. Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
 
Met sportieve groet, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente 
Dronten. 

 

 
 



 
 

Inhoudsopgave 
 
 

1. Inleiding     blz. 
 
 

2. Huidige situatie    blz. 
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Bijlagen: 
- Overzicht binnen- en buitensportaccommodaties in 
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- Overzicht sporten die in Dronten kunnen worden 

beoefend 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



1. Inleiding 
 
Zoals in het voorwoord al is aangekondigd is de sportnota Dronten 
“Samen in Beweging” een bondige kadernota waarin eerst kort 
wordt stilgestaan bij de huidige situatie in Dronten. Hoe sportief is 
Dronten? Wordt er in Dronten voldoende aan sport en bewegen 
gedaan? En hoe verhouden zich deze cijfers tot de landelijke 
gemiddelden? Wat is het huidige sportaanbod en sluit dit aanbod 
wel aan bij de wensen en behoeften van de bevolking van Dronten, 
zoals deze onlangs in beeld zijn gebracht.  
 
Als deze vragen beantwoord zijn, wordt vervolgens schematisch 
weergegeven wat de gemeente Dronten de komende periode wil 
bereiken met sport. Hoe wordt sport ingezet als middel om 
maatschappelijke en economische doelstellingen te bereiken? Wat 
zijn de speerpunten voor de komende 4 jaren? Welke doelen 
streven we na en welke effecten willen we bereiken? Wat gaan we 
hiervoor doen, wat is de rol van de gemeente hierin en waar komen 
de middelen vandaan? 
 

 
 

 
 
Heel veel vragen, maar door het beantwoorden van deze vragen 
wordt op hoofdlijnen de koers van het sportbeleid bepaald en een 
inhoudelijk kader geschetst voor de periode 2014 – 2017. Het biedt 
houvast en duidelijkheid voor burgers, organisaties en politiek. 
 
In navolging op deze nota zal het sportbeleid op meerdere 
onderdelen verder uitgewerkt moeten worden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het accommodatiebeleid. In 2014 zal de 
gemeentelijke nota accommodatiebeleid worden vastgesteld. In 
deze nota zal worden verwoord hoe de verantwoordelijkheden 
liggen bij de sportaccommodaties. 
 
Sport staat niet op zichzelf. Het sportbeleid grenst aan of overlapt 
andere beleidsterreinen, zoals jeugdbeleid, gezondheidsbeleid, 
accommodatiebeleid, WMO beleid, vrijwilligersbeleid en 
economisch beleid.  
Uit de overzichten in hoofdstuk 3 zal blijken dat er voor wat betreft 
het leggen van verbindingen in de praktijk een belangrijke rol is 
weggelegd voor de buurtsportcoaches (BSC). Zij vormen een 
belangrijke schakel  tussen sport, onderwijs en welzijnsorganisaties.  

 
 



2. Huidige situatie in Dronten 
 

Voordat we de speerpunten, doelstellingen en beoogde effecten 
gaan benoemen, is het goed om eerst op hoofdlijnen stil te staan bij 
de huidige situatie in Dronten.  
Door het ministerie van VWS wordt op het terrein van sporten en 
bewegen veel informatie verzameld.  Dit geeft ons de mogelijkheid 
de cijfers voor Dronten te vergelijken met de cijfers van de andere 
Nederlandse gemeenten. Zie onderstaande schema: 
 
Thema 
 

Landelijk Dronten 

Percentage Lidmaatschappen 
Sportverenigingen 2011 
 

26,5% 29,2% 

Sportaccommodaties per 10.000 
inwoners 2012 
 

7 9,8 

Aantal 0-17 jarigen per hectare 
openbare speelruimte  
 

49 15 

Percentage fietsgebruik in de 
periode 2004 - 2008 
 

26% 38,6% 

Percentage niet sporters in 
huishoudens in 2012 
 

50% 50% 

Niet-georganiseerde sporters 
(2013): 

- wandelen 
- schaatsen 
- trimmen/joggen 
- zwemmen 
- fitness 

 
 

38% 
4,5% 
9% 
22% 
27% 

 
 

36,2% 
5,5% 

10,1% 
18,6% 
24,8% 

 

 
Wat zeggen deze landelijke cijfers? 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de inwoners van 
Dronten meer lid zijn van sportverenigingen dan het landelijke 
gemiddelde. In Dronten zijn er gemiddeld meer binnen- en 
buitensportsportaccommodaties dan in andere gemeenten. Het 
credo “Dronten geeft je de ruimte” wordt volledig waargemaakt als 
we kijken naar de hoeveelheid openbare ruimte om te sporten, 
spelen en te bewegen. Op dit onderdeel scoort Dronten ruim drie 
keer zo hoog als het landelijke gemiddelde.  
Op de onderdelen niet-sporters en niet-georganiseerde sport wijkt 
Dronten niet of nauwelijks af van de landelijke gemiddelden. 
 

 
 
Uitkomsten sportmonitor 
In opdracht van de gemeente Dronten is in het najaar van 2013 
door onderzoeksbureau I&O Research een onderzoek gedaan naar 
het sport- en beweeggedrag van de inwoners van Dronten. Ook is 
onderzocht in hoeverre het sport- en beweegaanbod in Dronten 
aansluit bij de wensen in de behoeften van de inwoners van onze 
gemeente.  
 

 
 



In samenspraak met de gemeente Dronten zijn de (onderzoeks) 
vragen opgesteld. Er is onderzoek gedaan onder verschillende 
doelgroepen, te weten: 4-12 jarigen, 12-16 jarigen, 16-69 jarigen en 
de verenigingen. 
 
Belangrijkste uitkomsten onder de doelgroep 4-12 jarigen zijn: 
 

 
• Meer dan 72% krijgt meer dan 4 dagen per week matig 

intensieve lichaamsbeweging 
• 85% beoefent minimaal 2 dagen per week sport of doet 

zware lichamelijke inspanning 
• Ongeveer de helft van de kinderen heeft het afgelopen 

jaar een balsport beoefend. Overige sporten die veel 
worden beoefend zijn: dans/ballet, denksport, 
watersport/zwemmen, wintersport en judo 

• Bijna 95% heeft het afgelopen jaar meer dan 12x aan 
sport gedaan 

• Bijna 70% is lid van één sportvereniging. Ruim 86% van 
de jongeren in deze leeftijd is zelfs lid van twee 
verenigingen 

• Ruim 61% geeft aan geen 
sportverenigingen/accommodaties te missen in Dronten 

• Degenen die wel wat missen geven een heel divers beeld 
weer (geldt zowel voor verenigingen als accommodaties; 
hier is geen duidelijk beeld in te herkennen 

• Over het algemeen zijn de jongeren goed op de hoogte 
van het lokale sportaanbod  

• 93% van de kinderen vindt dat er genoeg ruimte is om te 
spelen op straat/speeltuintjes/veldjes 

• De meeste kinderen zijn tevreden over de 
speeltuintjes/veldjes. Ongeveer een derde vindt de 
speeltuintjes/veldjes te klein of te weinig gevarieerd. 

 
 

 
 
 
 
 
Belangrijkste uitkomsten onder de doelgroep 12-16-jarigen zijn: 
 

 
• Meer dan 75% krijgt meer dan 4 dagen per week matig 

intensieve lichaamsbeweging 
• 84% beoefent minimaal 2 dagen per week sport of doet 

zware lichamelijke inspanning 
• Bijna 71% heeft het afgelopen jaar een balsport beoefend. 

Bij vrijetijdssport (joggen, wandelen, toerfietsen, etc.) is 
het percentage 45% en bij watersport 33%. Bij de overige 
sporten is dit percentage 20% of lager 

• Meer dan 90% heeft het afgelopen jaar meer dan 12x aan 
sport gedaan 

• Bijna 70% is lid van één sportvereniging. Ruim 80% van 
de jongeren in deze leeftijd is zelfs lid van twee 
verenigingen 

• Bijna 57% geeft aan geen 
sportverenigingen/accommodaties te missen in Dronten 

• Degenen die wel wat missen geven een heel divers beeld 
weer (geldt zowel voor verenigingen als accommodaties; 
hier is geen duidelijk beeld in te herkennen 

• Als redenen om niet aan sport deel te nemen wordt het 
volgende genoemd: geen zin, geen tijd, nooit gedaan 

• Over het algemeen zijn de jongeren goed op de hoogte 
van het lokale sportaanbod  

 
 
 
 

 

 
 



Belangrijkste uitkomsten onder de doelgroep 16 jaar en ouder: 
 

 
• Ruim 45% krijgt geen of slechts 1 dag per week matig 

intensieve lichaamsbeweging 
• Bijna 40% beoefent  2 of 3 dagen per week sport of doet 

zware lichamelijke inspanning 
• De sporten die het meest zijn beoefend de afgelopen 12 

maanden zijn: joggen/wandelen/fietsen (52%), fitness 
(36%), balsporten (19%) en watersporten (18%) 

• Bijna 70% heeft het afgelopen jaar meer dan 12x aan 
sport gedaan 

• De belangrijkste motivatie om te sporten is gezondheid 
(79%); daarna komen plezier (57%), gezelligheid (40%) en 
uiterlijk/lijn (25%) 

• Meer dan de helft van de 16 plussers sport alleen (52%) 
• Bijna 32% is lid van een sportvereniging; ruim 48% sport 

“niet georganiseerd” 
• Ruim 70% sport recreatief, terwijl bijna 10% 

prestatiegericht sport 
• De voornaamste redenen om niet te sporten zijn: geen zin 

(20%), geen tijd (23%), lichamelijke klachten (27%), te 
duur (18%) en sportaanbod sluit niet aan (6%) 

• Bijna 20% vindt dat hij/zij voldoende beweegt 
• Bijna 60% geeft aan geen sportverenigingen en 

accommodaties te missen in Dronten, 30% is onvoldoende 
op de hoogte van het aanbod en 10% mist iets in het 
aanbod. 

 
 

 
 
 
 
 

Belangrijkste uitkomsten onder de doelgroep verenigingen:  
 

 
• Ongeveer 50% beschikt over een beleidsplan / technisch 

plan 
• Slechts 21% heeft binnen de vereniging vrijwilligersbeleid 

ontwikkeld 
• Minder dan 10% heeft behoefte aan ondersteuning op het 

gebied van vrijwilligersbeleid 
• De helft van de verenigingen voorziet de komende jaren 

problemen met het vinden van vrijwilligers 
• De meeste verenigingen richten zich met name op jeugd; 

er is relatief weinig specifieke aandacht voor andere 
doelgroepen zoals allochtonen, mensen met een 
beperking of ouderen 

• Ongeveer de helft van de verenigingen geeft aan te maken 
te hebben met jeugdleden met gedragsproblematiek 

• Bij de meeste verenigingen is extra aandacht voor respect 
en normen- en waardenbeleid  

• De meeste verenigingen ervaren hun financiële positie als 
redelijk tot goed; minder dan 5% van de verenigingen 
beschrijft de financiële positie als zorgwekkend 

• Het merendeel van de verenigingen gaat de komende 
jaren aandacht besteden aan het vinden van financiële 
middelen anders dan contributie 

• Over het algemeen hebben de sportverenigingen in 
Dronten weinig behoefte aan ondersteuning en extra 
scholing 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Welke conclusies kunnen er getrokken worden uit de uitkomsten 
van de Sportmonitor, zoals die is uitgevoerd door I&O Research? 
 

- Over het geheel genomen wordt er in Dronten veel 
gesport en bewogen; met name jongeren sporten en 
bewegen relatief veel 
 

- Een ruime meerderheid van de inwoners van 
Dronten is tevreden met het huidige aanbod aan 
sportvoorzieningen, sportverenigingen en andere 
mogelijkheden om te bewegen 
 

- De inwoners van Dronten zijn goed op de hoogte van 
het lokale sport- en beweegaanbod 
 

- De meeste sportverenigingen in Dronten zijn vitaal 
en gezond, hebben weinig behoefte aan 
ondersteuning, maar voorzien problemen bij het 
behouden en werven van vrijwilligers. 

 

 

3. Uitwerking sportbeleid 
 
In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe het sportbeleid in Dronten 
wordt uitgewerkt. Op het speelveld  van het sportbeleid lopen vele 
spelers met verschillende rollen en soms ook verschillende 
belangen. 
  

 
 
De gemeente neemt op dat complexe speelveld meerdere 
hoedanigheden in. Zo kan de gemeente medespeler, begeleider, 
scheidsrechter, toeschouwer of organisator zijn.  
 
De gemeente Dronten definieert haar rol binnen het sportbeleid dan 
ook als volgt: 

- de gemeente geeft inhoudelijk richting en houdt overzicht; 
- de gemeente richt zich daarbij op het algemeen en/of 

gemeenschappelijke belang; 
- de gemeente legt verbindingen tussen partijen; 

 
 



- de gemeente organiseert de eigen activiteiten zodanig, dat 
uitvoerenden zo optimaal mogelijk hun diensten kunnen 
leveren; 

- de gemeente is, waar dat is overeengekomen, trekker van 
processen en  

- de gemeente vervult een faciliterende rol, met name met 
betrekking tot sportaccommodaties.  

 
In die laatste rol zorgt de gemeente voor de instandhouding, het 
onderhoud en waar nodig de uitbreiding van de gemeentelijke 
sportaccommodaties. Naast de gemeentelijke accommodaties 
beschikt Dronten over vele sportaccommodaties die in eigendom en 
beheer zijn van particulieren. De gemeente erkent het belang van 
deze accommodaties. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het 
sport- en beweegklimaat in de gemeente Dronten. Daarom worden 
deze accommodaties waar mogelijk door de gemeente gefaciliteerd.  
Niet in geld, maar wel in andere mogelijkheden die wij hebben. 
Bijvoorbeeld gebruik makend van ruimtelijk recht en vergunningen 
voor activiteiten en evenementen e.d. 
 

 
 

Op de volgende pagina’s wordt het sportbeleid schematisch in 
beeld gebracht. Hierbij worden drie pijlers onderscheiden, te weten: 
 

a. Ontspanning en Ontmoeting 
b. Volksgezondheid 
c. Citymarketing. 

 
Per pijler worden in de eerste drie kolommen achtereenvolgens de 
uitgangspunten, de doelstellingen en de beoogde effecten vermeld. 
In de vierde (gearceerde) kolom wordt aangegeven wat we hiervoor 
gaan doen. Hierin worden de concrete plannen genoemd. Voor een 
deel betreffen dit nieuwe zaken en voor een deel gaat het hier om 
bestaande voorzieningen en activiteiten. In de laatste kolom wordt 
de dekking weergegeven. 
 

 
 
Zodoende worden op enkele pagina’s de kaders van sportbeleid 
van de gemeente Dronten in beeld gebracht. De verdere uitwerking 
van het beleid binnen deze kaders vindt plaats in andere reeds 
bestaande of nog te ontwikkelen nota’s. 
Voorbeelden van bestaande nota’s die een directe relatie hebben 
met het sportbeleid zijn: de nota jeugdbeleid (Opgroeien en 
Opbloeien in Dronten), het WMO-beleidsplan, de gezondheidsnota, 
het integraal veiligheidsplan en het speelruimtebeleidsplan. 
Nog in ontwikkeling zijnde nota’s met een rechtstreekse link naar 
het sportbeleid zijn: de nota accommodatiebeleid, de nota 
vrijwilligersbeleid en de visie op het sociaal domein.   

 
 



 
Pijler: Ontspanning en 
ontmoeting 
Uitgangspunten 

 
 
Doelen 

 
 
Effecten 

 
 
Wat te doen? 

 
 
Middelen 

Mensen moeten zelfstandig 
kunnen functioneren in de 
samenleving. Sociale contacten 
zijn hierbij heel belangrijk.  
 
Een zinvolle vrijetijdsbesteding 
draagt bij aan het welzijn en 
welbevinden van mensen.  
 
Je kunt niet alles zelf. Daarom 
moeten mensen soms een 
platform hebben om elkaar te 
ontmoeten, om zodoende een 
sociaal netwerk op te kunnen 
bouwen.  
 
Van mensen wordt niet alleen 
verwacht dat ze deelnemen aan 
de samenleving, maar ook dat 
er een bijdrage wordt geleverd 
aan de maatschappij. 
 
Als mensen elkaar kennen 
zullen ze elkaar ook eerder 
helpen.  
 
Het beheer van de 
sportaccommodaties wordt in 
toenemende mate de 
verantwoordelijkheid van de 
verenigingen zelf 
 
 

Het sport – en beweegaanbod, 
zowel qua sportverenigingen als 
qua accommodaties, blijft 
minimaal op huidig niveau.  
 
Uitbreiden sport- en 
beweegactiviteiten voor alle 
doelgroepen.  
 
Percentage niet-sporters in 
Dronten daalt van 50% in 2013 
naar 48% in 2017 
 
Verminderen van vereenzaming 
(met name onder ouderen).  
 
Bevorderen sportief gedrag en 
respect tijdens sporten.  
 
Optimale benutting van de 
bestaande sportaccommodaties. 
 
Bevordering van de 
samenwerking tussen 
organisaties op het gebied van 
sport, onderwijs en welzijn. 
 
 

Zoveel mogelijk inwoners van 
Dronten participeren in de 
samenleving. 
 
Iedereen is ‘’in beeld’’, 
problemen kunnen vroegtijdig 
worden gesignaleerd. 
  
Minder vandalisme door 
verveling van jongeren. 
 
Inwoners in Dronten kennen 
elkaar beter en zijn bereid een 
bijdrage te leveren aan de 
samenleving door anderen te 
helpen.  
 
Inwoners van Dronten halen 
meer voldoening uit het leven.  
 
 
 
 

0-meting sportbeleving bevolking van 
Dronten (4e kwartaal 2013). 
 
Monitoring en registratie deelnamecijfers 
sport- en beweging.  
 
Goed onderhoud en beheer aan bestaande 
sportaccommodaties.  
 
Verdere uitvoering speelruimte beleidsplan, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
wensen van de doelgroep per wijk. 
 
Uitbreiding aantal FTE’s Buurtsportcoach 
(BSC) van 5,2 naar 6,5 per 1-1-2016.  
 
BSC legt verbindingen tussen 
sportverenigingen, scholen  en 
welzijnsorganisaties. 
  
BSC neemt deel aan wijk- en buurtteams 
en BSC wordt agenda lid van JIT. 
 
Sturen en aanspreken op sportief gedrag 
door BSC. 
 
Constructieve en faciliterende opstelling 
v/d gemeente bij verdere 
beleidsontwikkeling v/h 
accommodatiebeleid i.r.t. sport.  
 
Verenigingsondersteuning bij 
vrijwilligersbeleid.  
 
Uitvoering jaarprogramma op het Johan 
Cruijff Court door de BSC van De 
Meerpaal.  

BSC  
 
 
BSC  
 
 
Onderhoudsbudgetten  
 
 
Speelruimtebeleid  
 
 
 
BSC  
 
 
BSC  
 
 
 
BSC  
 
 
BSC  
 
 
Divers  
 
 
 
 
Stimulering sport  
 
 
Stimulering sport  
 
 
 

 
 



Pijler: Volksgezondheid 
 
Uitgangspunten 

 
 
Doelen 

 
 
Effecten 

 
 
Wat te doen? 

 
 
Middelen 

Sport- en bewegen is een 
belangrijk middel om mensen 
gezonder te maken en te 
houden. 
  
Een goede gezondheid heeft 
positieve invloed op de 
zelfstandigheid, het welzijn en 
het welbevinden van mensen. 
 
Gezonde mensen zijn in zijn 
algemeenheid beter in staat een 
bijdrage aan de samenleving te 
leveren.  
 
Gezonde mensen doen minder 
beroep op zorg en 
hulpverlening.  
 
Er is geen financiële 
belemmering om deel te nemen 
aan sport- en 
beweegactiviteiten. 

Percentage niet-sporters daalt 
van 50% naar 48% in 2017. 
 
Alcoholgebruik onder jongeren 
tot 18 jaar bij sportverenigingen 
is per 1-1-2014 teruggebracht 
naar 0%. 
 
Verbetering van de kwaliteit van 
het bewegingsonderwijs binnen 
het PO.  
 
Terugdringen overgewicht onder 
alle doelgroepen. 
 
Meer ouderen nemen deel aan 
sportactiviteiten. 
 
Meer mensen met een 
beperking nemen deel aan 
sportactiviteiten.  
 
Tegengaan van verdrinkingen in 
‘’open’’ water van de Gemeente 
Dronten. 
 
Alle sportverenigingen in 
Dronten zijn vitaal en financieel 
gezond.  

Inwoners Dronten zijn 
gezonder en gelukkiger. 
 
Inwoners van Dronten wonen 
langer zelfstandig en maken 
minder gebruik van zorg- en 
hulverleningsvoorzieningen. 
 
Besparing op de kosten van 
zorg nu en in de toekomst. 
 
Minder alcohol (middelen) 
gebruik door met name 
jongeren. 
 
Betere leerprestaties van 
jongeren. 
 
Minder overlast en minder 
verkeersongevallen door 
jongeren. 
 
Afname ziektekosten.  
 
Afname overgewicht bij 
inwoners van Dronten (met 
name jongeren). 
 
Gezondere leefstijl onder 
kinderen. 
 
Mensen met een beperking 
hebben meer mogelijkheden 
om te sporten. 
  

Verstrekken activiteitensubsidies 
sportverenigingen. 
 
Toegankelijkheidsfonds bekender maken 
bij sportverenigingen en doelgroep. 
 
Voorlichting over alcoholgebruik  in 
sportkantines (vervolg conferentie 
alcoholmatiging nov. 2013) 
 
Kennismakingslessen na school bij 
sportverenigingen (s)cool-sport in Dronten. 
 
Mensen met een beperking begeleiden 
naar passend sportaanbod door BSC 
 
Onderzoek naar aanpassing ’t Dok t.b.v. 
gehandicaptensport. 
 
Scholen voor basisonderwijs attenderen op 
het aanstellen van vakleerkrachten. 
 
BSC komen met aanbod voor scholen om 
de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te 
bevorderen. 
 
Activiteiten aanbod BSC (uitvoering 
jaarprogramma), waaronder ruimer aanbod 
voor ouderen  
 
Monitoren zwemvaardigheidscijfers van de 
bevolking van Dronten door Optisport 
 
Instandhouding sportplatform 

Stimulering sport  
 
 
n.v.t. 
 
 
Stimulering sport  
 
 
 
BSC  
 
 
BSC  
 
 
p.m. 
 
 
n.v.t. 
 
 
BSC  
 
 
 
BSC  
 
 
 
Zwembad Overboord  
 
 
Stimulering sport  

 

 
 



 
Pijler: Citymarketing 
 
Uitgangspunten 

 
 
Doelen 

 
 
Effecten 

 
 
Wat te doen? 

 
 
Middelen 

Naast de sociale- en 
maatschappelijke betekenis 
heeft sport ook een 
economische betekenis.  
 
Sport creëert inkomsten uit 
bestedingen van bezoekers aan 
o.a. sportwedstrijden en 
evenementen.  
 
Sport creëert werkgelegenheid.  
 
Sport draagt bij aan de 
naamsbekendheid en 
imagoverbetering van de 
gemeente Dronten. 
 
 

Meer landelijke en regionale 
(top) sportevenementen in 
Dronten. 
 
Instandhouden en waar 
mogelijk bevorderen van 
lokale niet gemeentelijke 
(topsport) 
sportaccommodaties. 
 
Sporters uit Dronten worden 
beter benut bij PR voor 
Dronten. 
 
Dronten aantrekkelijker 
maken voor (sportieve) 
toeristen.  
 
 

Verbetering imago Dronten. 
 
Verhoging naamsbekendheid 
Dronten. 
 
Door (top)sport(evenementen) 
wordt de deelname aan 
breedtesport door inwoners van 
Dronten vergroot. 
 
Meer inkomsten voor 
middenstand en horeca. 
 
Meer werkgelegenheid voor 
(beroeps)bevolking Dronten. 
 
Een aantrekkelijke/sportieve 
gemeente houdt met name 
jongeren langer gebonden aan 
Dronten  minder vertrek naar 
andere gemeenten 
 
Verhoging aantrekkingskracht 
Dronten voor nieuwe bedrijven en 
bewoners.  
 
Ruim sportaanbod is positieve 
vestigingsfactor voor nieuwe 
inwoners 

Jaarlijks een landelijk (top) 
sportevenement naar Dronten 
proberen te halen waarbij de focus 
vanwege de aanwezige 
accommodaties met name ligt op 
ijssport. 
 
Sporters afkomstig uit Dronten die 
op nationaal niveau actief zijn 
(geweest) benaderen om  zich 
beschikbaar te stellen als 
‘’ambassadeur’’ van Dronten. 
 
Ontwikkeling toekomstvisie 
zwembad ‘’Overboord’’. 
 
Facilitering 
aanbieders/organisatoren van 
(top)sport en landelijke/regionale 
sportevenementen. 
 
Waar mogelijk aansluiting zoeken 
bij provinciale initiatieven. 
 
Opzetten fietsknooppunten 
netwerk, d.m.v. een app’s of 
diverse fietsroutes door BSC en 
REO. 
 
Constructieve en faciliterende 
opstelling v/d gemeente bij nieuwe 
of uitbreiding van bestaande niet 
gemeentelijke (topsport) 
accommodaties 

Budget Citymarketing en 
Stimulering  
 
 
 
 
 
Budget Citymarketing en 
Stimulering sport  
 
 
 
 
Nader te bepalen 
 
 
Budget Citymarketing en 
Stimulering sport  
 
 
 
Stimulering sport  
 
 
BSC  
 
 
 
 
Divers 

 
 



4. Financieel 
 
Alle plannen en activiteiten kunnen worden uitgevoerd binnen de 
bestaande financiële kaders zoals opgenomen in de gemeentelijke 
meerjarenbegroting. Er wordt in de nota geen nieuw geld gevraagd. 
Daar waar wordt gesproken over uitbreiding van het aantal 
buurtsportcoaches, wordt bedoeld een uitbreiding van het aantal 
fte’s binnen de reeds door het rijk beschikbaar gestelde middelen.  
 

 
 
De gemeente Dronten zal de komende jaren fors moeten 
bezuinigen. Ook de budgetten voor sport maken onderdeel uit van 
de integrale afwegingen die bij deze bezuinigingsoperatie worden 
gemaakt. Als er wordt besloten te bezuinigen op de budgetten voor 
sport, betekent dit dat de ambities naar beneden worden bijgesteld 
en dat niet alle in het vorige hoofdstuk vermelde plannen kunnen 
worden uitgevoerd.  
 
 
 
 

5. Slotwoord 
 

De gemeente Dronten wil een gemeente zijn waar alle inwoners 
ongeacht hun leeftijd of fysieke gesteldheid, op een verantwoorde, 
sociale en laagdrempelige wijze, aan enige vorm van bewegen en 
sportbeoefening kunnen doen.  Uit de uitkomsten van het 
onderzoek kan worden geconcludeerd dat we in Dronten goed op 
weg zijn en dat we trots mogen zijn op hetgeen er in Dronten op 
sportief vlak tot stand is gebracht.  
 

 
 
Maar als sportieve gemeente streven we net als iedere sporter altijd 
naar meer en beter.  
Dat doen we met zijn allen! De nota heeft om die reden de naam 
“Samen in Beweging” gekregen. Alleen met goed samenspel 
kunnen we de ambities waarmaken. 
 
MV / februari 2014 

 
 



Bijlage 1.  
Overzicht sportaccommodaties in beheer bij de gemeente 
Dronten  
 
Binnensport 
 
 Accommodatie 

 
Adres 

1. Gymzaal 
Educalaan 

Educalaan 10, Dronten 

2. Gymzaal  
De Lijzijde 

De Lijzijde 25, Dronten 

3. Gymzaal 
De Ketting 

De Ketting 14, Dronten 

4. Gymzaal 
Sportlaan 

Sportlaan 2, Biddinghuizen 

5. Gymzaal 
Noordhoren 

Noordhoren 30, Swifterbant 

6.  Sporthal 
’t Dok 

Educalaan 3, Dronten 

7. Sportzaal 
De Landing 

Lancasterdreef 63, Dronten 

8.  Sportzaal  
De Stal 

De Barrage 6-8, Dronten 

9. Sporthal 
De Beurs 

Het Beursplein 4, Dronten 

10. Zwembad  
De Alk 

Sportlaan 4, Biddinghuizen 

11. Zwembad 
De Abelen 

Noordhoren 32, Biddinghuizen 

12. Zwembad 
Overboord 

Educalaan 30, Dronten 

 
 
 

 
 
 
 
Buitensport 
 
 Accommodatie Adres 

 
1. Atletiekbaan  

Flevo Delta 
Eduvalaan 18, Dronten 

2. MHC Hockey  
Flevoland 

Educalaan 17, Dronten 

3. ASVD / Kwoot 
Korfbal 

Educalaan 39, Dronten 

4. Reaal Dronten 
Voetbal 

Muntmeesterdreef 2, Dronten 

5. Asv Dronten 
voetbal 

Educalaan 29, Dronten 

6. Swift’64 
voetbal 

Sportweg 6, Swifterbant 

7. BAS 
Voetbal 

Sportlaan 36, Biddinghuizen 

 

 
 



Bijlage 2.  
Overzicht sportaccommodaties niet in beheer bij de gemeente 
Dronten 
 
  Accommodatie Adres 

1. Aphrodite’s Thermen Oude Dronterweg 3, Dronten 

2. ATC Dronten Educalaan 20, Dronten 

3. ATC Swifterband Tarpanweg 16, Swifterbant 

4. BAS Tennis Sportlaan 36, Biddinghuizen 

5. Biljartvereniging Swift ‘71 Sportweg 12, Swifterbant 

6. Biljartvereniging De Regenboog De Regenboog 100, Dronten 

7. Camping de Wisent De West, Dronten 

8. Camping de Ruimte Stobbenweg 23, Dronten 

9. Dancecenter Jolanda Ros Het Spaarne 21, Dronten  

10.  Dorhout Mees Strandgaperweg 30, Biddinghuizen 

11.  Duikvereniging OWSVD Educalaan 26a, Dronten  

12. Dynamic Sports Educalaan 41-43, Dronten 

13. Flevoparq Educalaan 37, Dronten 

14. Flevo scouts Gildepenningdreef 1, Dronten 

15. Flevomanege  De Zuid 30, Dronten 

16. Flevo on ice Strandgaperweg 20, Biddinghuizen 

17. Golfresidentie Postbus 107, Dronten 

18. Groepskampeerterrein de Abbert Stobbenweg 18, Dronten 

19. Hondensport-vereniging Dronten Het Kamp 3, Dronten 

20.  IJsbaan Dronten De West, Dronten 

21. IJsvereniging Swifterbant Lavendelstrook 18, Swifterbant 

22. IJsvereniging Biddinghuizen Het Erf 91, Biddinghuizen 

23. Joy For Life Noorderbaan 51, Biddinghuizen 

 
 
24. Koopman Horses Haringweg 45, Biddinghuizen 

25. Leisure World B.V. Het Spaarne 71, Dronten 

26. Manege Koning Bosweg 10, Swifterbant 

27.  De kleine Manege Vuursteenweg 21, Swifterbant 

28. Mini camping ’t Hecht  Stobbenweg 40, Dronten 

29. Mini camping de Revehof Reveweg 8, Dronten 

30.  Natuurpaard Mosselweg 19, Biddinghuizen 

31. Paardencentrum Dronten  Wisentweg 9, Dronten 

32. Radersma Camping  Stobbenweg 29, Dronten 

33. Shortgolf Swifterbant Rivierduinweg 9, Swifterbant 

34. Ski inn Educalaan 25, Dronten 

35. Sport en Slender Studio De Noord 55, Dronten 

36. Sportcentrum de Bever Educalaan 45 – 47, Dronten 

37. Sportstudio Shape Educalaan 25, Dronten 

38.  Stal Stabbe Abbertweg 4, Dronten 

39. Stal Naber Lozeman Mosselweg 9, Biddinghuizen 

40. Stichting Shoganai Judo Dronten De Drielander 1, Dronten   

41. Strandpaviljoen de OASE Drontermeerdijk 13, Dronten 

42.  Survivalrun-vereniging BV Polderland Wisentweg 26, Dronten 

43. Vereniging het behouden Paard Ganzerik 13, Swifterbant 

44. Watersport-vereniging Biddinghuizen Noorderbaan 71-73, Biddinghuizen 

45. Watersport-vereniging Swift Hanzestraat 72, Elburg 

46. Watersport-vereniging Dronten Watersportkade 2, Dronten 

47. Zwaan Buitensport Smidshamer 14, Dronten 

48. Zweefvliegclub Flevo Mosselweg 10a, Biddinghuizen 

 
 



 
 
Bijlage 3. 
Overzicht van sporten die in de gemeente Dronten kunnen 
worden beoefend 
 

1. Atletiek 
2. Autosport 
3. Badminton 
4. Basketbal 
5. Biljarten 
6. Bridge 
7. Budosport 
8. Dance 
9. Darten 
10. Denksport 
11. Duiksport 
12. Golfen 
13. Gymnastiek 
14. Handbal 
15. Hockey 
16. IJssport 
17. Indoor/outdoor 
18. Jeu de Boules 
19. Judo 
20. Kaarten 
21. Kaatsen 
22. Karate 
23. Koersbal 
24. Korfbal 
25. Loopsport 
26. Motorsport 
27. Paardensport 
28. Schaatsen 

 

 
 
 

29. Skeeleren 
30. Schieten 
31. Sjoelen 
32. Skiën 
33. Softbal 
34. Sport (aangepast) 
35. Squash 
36. Tafeltennis 
37. Tennis 
38. Vechtsport 
39. Voetbal 
40. Volleybal 
41. Wandelsport 
42. Watersport 
43. Zaalvoetbal 
44. Zeilen 
45. Zweefvliegen 
46. Zwemmen. 

 
Voor meer informatie over dit sportaanbod verwijzen wij naar de 
volgende site’s: 
 
www.sportindronten.nl 
 
en 
 
www.dronten.nl 
(digitale gemeentegids) 
 
 

 
 

http://www.sportindronten.nl/
http://www.dronten.nl/

