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CDA
Sport is gezond en sportverenigingen zijn plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten. Ook
andere activiteiten zoals muziek en scouting hebben een verbindende werking. De
gemeente faciliteert activiteiten en verenigingen waar een verbindende werking vanuit
gaat, bijvoorbeeld door gebouwen en sportvelden ter beschikking te stellen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tekort aan sportlocaties, m.n. in Leidsche Rijn, oplossen.
Wachtlijsten bestrijden.
Financiële positie van sportverenigingen versterken
Roeiwater verbeteren, roei-accommodaties realiseren
Beperk administratieve rompslomp voor verenigingen
Openingstijden beter afstemmen met werktijden ouders.
De U-pas gaat ook gelden voor scoutingactiviteiten.
De U-pas blijft voor gezinnen tot 125% van het sociaal minimuminkomen.
Wat heeft het CDA al gedaan?
• Bezuinigingen zetten sport onder druk. Lees hier.
• Motie tegen teveel regeldruk voor sportverenigingen ( Zie ook: Artikel op duic.nl )
• Het Nationaal Hockey Centrum bij Kampong (Interview met Bernard Pekelharing)
• Terugdraaien van de verhoging van de huurtarieven sportcomplexen door het
college (Zie ook: Link)
• Pleidooi voor overnemen kunstgrasvelden bij 3 verenigingen door de gemeente,
vanwege te hoge onderhouds en vervangingskosten.
• Voorstel verlaging OZB tarieven voor sportverenigingen (niet overgenomen door de 2
wethouders sport)
• Consequent blijven pleiten voor oplossing nieuwbouw/verplaatsing roei-accomodatie
Driewerf (Lees ook: verslag werkbezoek)
• Geen verplichte zondagcompetitie voor de jeugd, vrije keuze staat voorop.
• Motie aangenomen om reclame op sportaccomodaties naar buiten te mogen richten
volgens welstand (zie: link)
• Schriftelijke vragen over Zwembad de Kromme Rijn, koud buitenbad.
• Sterk gemaakt voor kunstgrasbanen Sporting 70, Elinkwijk, Kampong voetbal.
• Sterk gemaakt voor FC Utrecht Vrouwenvoetbal
• Nieuwsbericht Utrecht Dichtbij: “CDA: Voetbalgeweld Mogen we nooit normaal gaan
vinden”
• CDA en SP hebben steeds samen gepleit voor uitbreiding U Pas ook voor ouderen met
minder inkomen (zie: nieuwsbericht)
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Clubs en verenigingen
Utrecht beschikt over veel verenigingen en over een grote variëteit aan verenigingen. Het
CDA Utrecht wil deze verenigingen ondersteunen bij hun belangrijke maatschappelijke
taak. Dit kan door meer te investeren in verenigingen en te werken aan een betere
samenwerking tussen gemeente Utrecht en verenigingen.
Standpunten
1. Het CDA Utrecht is voorstander van het ondersteunen van (sport)verenigingen.
De gemeente stelt zich faciliterend op, onder andere door verenigingen te wijzen
op de ‘right to challenge’ en het aanmaken van een verenigingsdossier, een
dossier waarin informatie tussen verenigingen en de gemeente kan worden
uitgewisseld.
2. In de afgelopen jaren heeft het Utrechtse gemeentebestuur voor 300.000 euro
bezuinigd op het verenigingsleven. Het CDA wil dat er niet gekort, maar juist
meer 10 geïnvesteerd wordt in subsidies voor verenigingen. Kleine subsidies
hebben vaak een belangrijk positief effect voor (sport)verenigingen.
3. Een belangrijk element in de verlening van subsidies aan (sport)verenigingen is in
hoeverre de verenigingen beschikken over goed bestuur en een adequate
toekomstvisie.
4. Veel (sport)verenigingen kampen met verouderde accommodaties. Het CDA zet
zich ervoor in dat de gemeente, in samenwerking met verenigingen,
accommodaties waar nodig verbetert of vernieuwt.
5. Sommige sportverenigingen huren bij gemeentelijke accommodaties. Hiervoor
betalen zij huur, de zogenaamde ‘sporttarieven’. De gemeente moet zich inzetten
voor eerlijke sporttarieven, die draagbaar zijn voor de betreffende verenigingen.
6. De gemeente Utrecht stimuleert sportverenigingen bij het beter benutten van hun
accommodaties. Op deze manier kunnen accommodaties intensiever gebruikt
worden.
7. Wachtlijsten bij sportverenigingen zijn nog steeds een probleem. De gemeente
gaat samen met sportverenigingen zoeken naar oplossingen voor wachtlijsten,
bijvoorbeeld door het aanleggen van extra (kunstgras)velden.
8. De gemeente Utrecht kan verenigingen ook niet-financieel ondersteunen. Het CDA
wil daarom dat de gemeente een ‘verenigingsdossier’ aanmaakt. Dit is een online
dossier waarin informatie tussen verschillende verenigingen en de gemeente
gedeeld kan worden en waar vergunningen en subsidies kunnen worden
aangevraagd.
9. Het CDA vindt het van belang dat er een goede roeiaccommodatie komt in de
gemeente Utrecht. Op het Merwedekanaal houden roeiers prioriteit en in de
ontwikkeling van Rijnenburg wordt de aanleg van een roeibaan meegenomen.
Tevens neemt de gemeente het initiatief om met betrokkenen een wedstrijdbaan
te realiseren.
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CHRISTENUNIE
Sport: investeren in een gezonde en sociale stad
Maar liefst 70 procent van de Utrechters sport één keer of vaker per week. Een groot
deel hiervan maakt daarbij gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Om dit
mogelijk te maken, investeert de gemeente jaarlijks bijna honderd euro per inwoner in
de Utrechtse gymzalen, sporthallen en zwembaden. Door de groei van de stad staat het
aantal beschikbare sportaccommodaties onder druk, zowel voor sportclubs als voor het
bewegingsonderwijs. Dit vraagt niet alleen om een efficiënt gebruik van
sportaccommodaties, maar ook om het aanleggen van nieuwe sportvelden en het
bouwen van nieuwe sporthallen en -zalen. Met veel sportverenigingen in Utrecht gaat het
goed, maar er zijn ook verenigingen die moeite hebben om overeind te blijven, vooral in
de kwetsbare wijken. Ondertussen hebben ook de roeiers het lastig: het Merwedekanaal
wordt steeds intensiever gebruikt en een eigen roeibaan is nog niet in zicht.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil, kan sporten. Sport draagt
niet alleen bij aan een gezonde stad, maar ook aan een sociale stad. Sportclubs die zich
extra voor hun buurt willen inzetten, verdienen daarbij alle steun. En verenigingen die
moeite hebben overeind te blijven, moeten een beroep kunnen doen op professionele
ondersteuning.
Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?













De gemeente komt met een plan van aanpak om te zorgen voor voldoende
sportaccommodaties in een groeiende stad.
Sporten bij een vereniging blijft óók mogelijk voor mensen met een kleine beurs,
via buurtsportclubs in de wijk, via het Jeugdsportfonds of via de U-pas-regeling.
Sportclubs die zich extra willen inzetten op maatschappelijk vlak, kunnen
aanspraak maken op praktische of financiële ondersteuning.
De verruiming van de bestemming van sportparken wordt voortgezet zodat
sportkantines, waar gewenst, gebruikt kunnen worden voor buurtactiviteiten en
maatschappelijke initiatieven.
Er worden extra combinatiefunctionarissen aangesteld om (kleine) verenigingen
die onder druk staan, te ondersteunen.
De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op mogelijkheden om te
sporten en te bewegen in de openbare ruimte, en faciliteert buurtinitiatieven die
hieraan bijdragen.
Bij de ontwikkelingen op het rondom het Merwedekanaal worden de belangen van
de roeiers steeds meegewogen, zodat roeien op het Merwedekanaal mogelijk
blijft.
Er komt een roeibaan in de polder Rijnenburg.
Topsport is prachtig, maar daar hoeft de gemeente niet aan mee te betalen.
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D66
Sportevenementen
Sportevenementen brengen Utrechters bij elkaar en zorgen voor plezier. Daarnaast
dragen ze bij aan een goed imago van Utrecht en de omliggende regio in binnen- en
buitenland. Ze zijn een investering in het vestigingsklimaat en een instrument om talent
voor Utrecht te interesseren. De komst van de Tour de France naar onze stad in 2015 is
hiervan een geweldig voorbeeld. D66 wil dat de gemeente werk blijft maken van het
binnenhalen van nationale en internationale sportevenementen. We zijn daarom voor de
komst van de Vuelta in 2020, mits het financieel haalbaar is en er voldoende draagvlak
voor bestaat. We organiseren sportevenementen tegen zo laag mogelijke
maatschappelijke kosten, in samenwerking tussen publieke en private partijen. We
stellen hoge eisen aan de duurzaamheid van deze evenementen en ze moeten voor
iedereen toegankelijk zijn.
Investeren in sport & bewegen
Sport en bewegen betekent je talenten ontwikkelen. Het is gezond, het levert plezier op
en werkt aanstekelijk. Sport verbindt: mensen met verschillende achtergronden en van
alle leeftijden komen met elkaar in contact op het sportveld. Dankzij alle geweldige
vrijwilligers kent Utrecht een rijk sportverenigingsleven en zijn er veel sportieve
maatschappelijke initiatieven. We koesteren en ondersteunen ze graag.
Iedereen moet kunnen sporten
Voor de stad zijn sport en bewegen van grote waarde: gezonde inwoners met veel
contacten hebben minder zorg nodig, en het bevordert het welzijn en de leefbaarheid van
de stad. Het investeren in sporten en bewegen is investeren in preventie. Het sportbeleid
van de gemeente maken we effectiever door het te verweven met volksgezondheid en
onderwijs. We moeten zorgen dat iedereen die wil en kan sporten ook de mogelijkheid
daartoe heeft. D66 wil dat de sportbegroting meegroeit met de groei van de stad. Wij
streven ernaar om in samenwerking met de sportverenigingen de wachtlijsten in de
komende vier jaar op te lossen.
Sportaccommodaties
De capaciteit aan sportaccommodaties moet groter. Op aandringen van D66 is in 2017
werk gemaakt van de eerste uitbreidingen en worden extra hockey- en voetbalvelden en
sporthallen aangelegd. Om aan de vraag naar velden en hallen te voldoen en de
wachtlijsten van sportverenigingen niet te laten groeien, moeten we investeren. De
bestaande capaciteit aan accommodaties moet beter benut worden. De bezetting in de
daluren en de zomerperiode moet bijvoorbeeld beter. Wij willen dat de gemeente op
basis van het nieuwe tarievenbeleid, met sportclubs, maatschappelijke ondernemers en
zorg- en welzijnsorganisaties zorgt dat velden, hallen maar ook buurthuizen optimaal
gebruikt worden. We willen zelfbeheer door verenigingen stimuleren. Het biedt clubs de
mogelijkheid zelf meer te ondernemen en zo meer inkomsten te generen om het sporten
betaalbaar te houden.
Meer Utrechters aan het sporten
Hoewel de sportparticipatie gemiddeld in Utrecht hoog is, is het nog niet voor iedereen
gewoon om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. Kinderen uit een gezin
met een laag inkomen sporten minder dan kinderen met rijkere ouders. Ook heeft 1 op
de 8 kinderen last van overgewicht, wat de kans op ziekte op een latere leeftijd vergroot.
Voor D66 is dit niet acceptabel. We willen investeren in maatschappelijke activiteiten om
sporten en bewegen te stimuleren. Het werk van de buurtsportcoaches moet worden
voortgezet en uitgebreid in wijken waar de sportparticipatie laag is en het vermogen tot
zelforganisatie beperkt is. D66 wil dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan
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sport en bewegen. Kinderen met een beperking moeten samen met andere kinderen
opgroeien, óók op sportverenigingen. Wij vragen clubs hiervoor open te staan en vinden
dat zij hierbij ondersteuning moeten kunnen krijgen.
Sporten in de openbare ruimte
Steeds meer Utrechters sporten in de openbare ruimte: van hardlopen, wielrennen en
wandelen tot bootcamp of zwangerschapsgym. Sport en bewegen moet daarom direct bij
de start van nieuwe gebiedsontwikkelingen meegenomen worden en de gemeente moet
hierover afspraken maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties. Sport en
bewegen in de openbare ruimte bevorderen we met het aanleggen van goede
speelvelden en openbare sporttoestellen, het zorgen voor veilige en schone parken, en
het uitzetten en promoten van ‘sport- en wandelroutes’ met gratis watertappunten.
Belangrijk daarbij is de veiligheid van de gebruikers. We hebben bijzondere aandacht
voor mensen die slecht ter been zijn. Het Rondje Stadseiland in Utrecht West moet snel
in gebruik worden genomen – waarbij de noordpunt van het eiland rondom Strand Oog in
Al een ligweide blijft met ruimte voor recreatie.
Voor roeiers is het Merwedekanaal de enige plek in de stad waar ze terecht kunnen. Het
wordt hier steeds drukker, waardoor de veiligheid van de roeiers in het gedrang komt.
Samen met de roeiverenigingen, omwonenden en andere belanghebbenden moet de
gemeente zorgen voor heldere afspraken over het gebruik. Wij steunen het initiatief voor
een duurzame roei- en watersportbaan in de polder Rijnenburg.
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GROENLINKS
Sport en bewegen
Sport draagt bij aan geluk, gezondheid en het gevoel van saamhorigheid. Daarom wil
GroenLinks dat sport en bewegen voor jong en oud dichtbij huis, laagdrempelig,
toegankelijk en veilig is.
Sport en bewegen stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Het houdt lichaam en geest
jong en voorkomt overgewicht en ziekte. Redenen genoeg om sport en bewegen in
Utrecht te blijven stimuleren. Utrecht kent een rijk verenigingsleven op het gebied van
sport. In parken, langs wegen, in het water doen duizenden aan individuele sport
(hardlopen, fietsen, enz.). Voor mensen met lagere inkomens of financiële zorgen is
sporten of bewegen minder vanzelfsprekend. Ook ouderen en vrouwen met een
migratieachtergrond sporten naar verhouding weinig. In sommige wijken verdwijnen
sportverenigingen doordat er te weinig vrijwilligers zijn met kennis van zaken. Dat is
doodzonde, omdat sportclubs bijdragen aan ontmoeting en segregatie in de buurt
tegengaan. GroenLinks wil investeren in het versterken van vrijwilligers om deze clubs
nieuw leven in te blazen en draaiende te houden.
GroenLinks wil bewegen en sport in de volle breedte blijven ondersteunen. Dat betekent
onder andere dat de kwaliteit van het groen in de stad omhoog moet, zodat
buitenrecreatie in elke buurt mogelijk is. Dat betekent ook dat geld van de gemeente
vooral moet gaan naar bewoners die zich willen (blijven) organiseren of die
voorzieningen in de buurt willen om te kunnen sporten. De gemeente moet zich dus
minder blind staren op topsport en grote evenementen die veel geld kosten.
Actiepunten
• Wat GroenLinks betreft blijft de gemeente investeren in amateursport: in en rond elke
wijk is voldoende betaalbaar aanbod en vrije ruimte voor jong en oud om in
verenigingsverband of individueel te bewegen.
• GroenLinks wil het geld dat voor sporten beschikbaar is meer inzetten om doelgroepen
te activeren die nu weinig sporten. Om dit te betalen geven we minder uit aan subsidie
voor sportaccommodaties.
• Mensen met een beperking kunnen structureel sporten. Binnen een straal van tien
kilometer is minimaal één aangepaste sportvoorziening.
• Het is letterlijk van levensbelang dat kinderen leren zwemmen. We zetten ons in voor
het behoud van schoolzwemmen op scholen waar dat het meest nodig is. Zwemles is
voor alle kinderen met een U-pas gratis.
• Openbare ruimte in de stad maken we groen, aantrekkelijk en veilig voor sport en
andere buitenactiviteiten. Met name fietsen, zwemmen (in natuurwater), wandelen en
hardlopen kunnen we zo ondersteunen. We maken meer stoplichtvrije hardlooprondjes
en investeren in een groen lint door Overvecht.
• We verruimen de mogelijkheden om sportaccommodaties te gebruiken voor andere
maatschappelijke activiteiten zoals huiswerkbegeleiding.
• Samen met de Vereniging Sport Utrecht, Harten voor Sport en de sociaal makelaars
onderzoekt de gemeente hoe het (sport)verenigingsleven in sommige wijken het best
ondersteund of nieuw leven ingeblazen kan worden.
• De gemeente stimuleert het gebruik van sportvelden voor competitie en training op
momenten waarop ze nu niet worden gebruikt.
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PARTIJ VOOR DE DIEREN






Utrecht investeert in de emancipatie van lesbiennes, homo- en biseksuelen en
transgenders (LHBT’ers) op scholen, bij sportverenigingen, zorginstellingen en in
multiculturele en religieuze kringen.
Utrecht investeert in maatschappelijke voorzieningen zoals sportaccommodaties,
schoolzwemmen en sportlessen en in culturele voorzieningen zoals musea.
Utrecht kiest voor projecten die kleinschalig en duurzaam zijn en investeert in de
bestaande bibliotheken.
De U-pas blijft behouden zodat inwoners van Utrecht met een lager inkomen via
de U-pasregeling korting krijgen op sport en cultuur
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PIRATENPARTIJ UTRECHT
Sport & Cultuur:
• Actief blijven streven naar betaalbaar U-Pas-aanbod.
• Makkelijker maken om openbare ruimte te gebruiken voor lokale, niet commerciële, kleinschalige
culturele en sociale initiatieven.
• Jeugdsportfonds breder onder de aandacht brengen.
• Gemixte verenigingen stimuleren om witte en zwarte verenigingen tegen te gaan.
Sport en cultuur verbindt ons allemaal. De U-pas is een geweldig middel om sport en cultuur
toegankelijk te maken voor mensen met een laag inkomen. De Gemeente Utrecht moet actief blijven
streven naar een betaalbaar aanbod. De gemeentelijke buurthuizen in Utrecht zouden bijvoorbeeld
elke week ruimtes beschikbaar kunnen stellen als plek waar mensen met buurtinitiatieven hun
creativiteit en activiteiten kunnen ontplooien. De buurthuizen die zonder subsidie door bewoners in
stand worden gehouden, krijgen dan steun om hetzelfde te kunnen betekenen.
Andere publieke ruimtes in de stad moeten, door inwoners van Utrecht, met aandacht voor
veiligheid en leefbaarheid, zonder bureaucratische rompslomp gebruikt kunnen worden voor de
ontplooiing van ons Utrecht. Denk aan pop-up concerten en optredens, gespreksgroepen, creatieve
makers en andere lokaal sociaal gedragen niet-commerciële initiatieven. Daar is geen gemeentelijke
bemoeienis voor nodig – als iets niet sociaal gedragen wordt, dan verliezen initiatieven vanzelf hun
bestaansrecht.
Het is belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd om te gaan sporten. Het Jeugdsportfonds is
daarbij een middel dat breder onder de aandacht moet worden gebracht. Sport is niet alleen goed
voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de geestelijke en sociale ontwikkeling. Teamsporten leren
kinderen al op jonge leeftijd om samen te werken. Met het oog op de multiculturele samenleving is
het daarom ook belangrijk dat kinderen op hun sportvereniging al in contact komen met andere
culturen. De Piratenpartij Utrecht ziet het als taak van de gemeente om ‘gemixte’ sportverenigingen
te stimuleren. Als gemeente moeten we samen met verenigingen meer inclusiviteit stimuleren.
Vluchtelingen en integratie:
• Aanvullen vergoeding lidmaatschap van sportverenigingen
Door vluchtelingen in staat te stellen lid te worden van sportverenigingen en aan te vullen op de 50%
die door het COA vergoed is maken we sport en daarmee integratie toegankelijker
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PVDA
» Dankzij de PvdA krijgen kinderen met een U-pas gratis zwemles. Er moet ook aandacht
zijn voor volwassenen die nog niet kunnen zwemmen, bijvoorbeeld nieuwkomers.
» Samen met sportverenigingen willen we stimuleren dat niemand meer rookt bij
sportvelden.
» Alle Utrechters (groot en klein, arm en rijk) moeten lid kunnen zijn van een
sportvereniging, individueel kunnen sporten of toegang hebben tot sportvoorzieningen in
de openbare ruimte. Sport verbindt en draagt bij aan participatie in de samenleving. De
gemeente investeert gericht in sportdeelname en bekijkt per wijk (maatwerk) en per
doelgroep waar behoefte aan is. Bijvoorbeeld in gemarkeerde hardlooproutes of
beweegtoestellen.
» Sportverenigingen verdienen een pluim, ze betekenen veel voor wijk en stad. Amateur
sportverenigingen die het moeilijk hebben en een belangrijke sociale functie vervullen
krijgen ondersteuning om een vitale vereniging te worden en te blijven.
» Onderwijs en sportverenigingen worden aan elkaar verbonden om sportdeelname en
daarmee gezondheid van kinderen te vergroten. Utrechtse sporthelden willen we vragen
hieraan bij te dragen.
» Bewegingsonderwijs moet wekelijks gegeven worden door een vakleerkracht.
» De gemeente moet schoolzwemmen financieren en actief onder de aandacht van
scholen brengen, vooral in wijken waar weinig kinderen een zwemdiploma hebben. In de
schoolvakanties zijn zwembaden open en worden er zwemlesacties georganiseerd.
» We stimuleren sportevenementen voor zowel topsport als breedtesport.
» We willen meer speeltuinen in Utrecht zodat kinderen van jongs af aan kunnen
bewegen.
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PVV
Utrecht moet een veilige stad zijn De Partij voor de Vrijheid is voor een veilige stad,
veilig wonen, veilig onderwijs, veilig verkeer, veilig winkelen, veilig uitgaan en veilig
sporten.
Wij willen dat voor elkaar krijgen door:




uitbreiden en efficiënter gebruiken van sportaccommodaties
het stimuleren van samenwerking tussen scholen en sportverenigingen
invoeren van schoolzwemmen en schoolsporten voor jongens en meisjes
gezamenlijk
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STADSBELANG UTRECHT
Breedtesport verbroedert
Utrechters vinden sport belangrijk. Circa zestig procent van de Utrechters doet
wekelijks actief aan sport. Stadsbelang Utrecht vindt sport belangrijk als
verbindende factor in de samenleving. Sport brengt Utrechters bij elkaar, brengt plezier
en activeert. Kinderen en jongeren leren bij teamsporten samen te werken. Ze
ontwikkelen talenten en leren omgaan met tegenslagen. Sportverenigingen zijn een bron
van vrijwilligers. Stadsbelang Utrecht geeft, als er gekozen moet worden, de
breedtesport de voorkeur. Sporten dus, die door veel mensen recreatief beoefend
worden.
Sporten stimuleren
Sporten moet gestimuleerd worden. Dat doet de gemeente samen met de verenigingen.
Het ongeorganiseerd sporten neemt toe. Dat vraagt om een openbare ruimte, die
daartoe uitnodigt. Stadsbelang Utrecht vindt dat in groenplannen het sportaspect
meegenomen moet worden. Met gebruik van de U-pas moeten kinderen voor een
gereduceerde prijs lid kunnen worden van een sportvereniging en sportspullen kunnen
kopen.
Stop de wachtlijsten
Incidentele wachtlijsten zijn niet te voorkomen, structurele wachtlijsten moeten we
aanpakken. Er moeten voldoende sportvoorzieningen in Utrecht zijn en daar zetten wij
graag op in. Het nieuwe tarievenbeleid sportaccommodaties leidt tot extra inkomen voor
de gemeente, wij willen dat dit geld gereserveerd wordt voor het uitbreiden van de
sportvoorzieningen.
Sportvoorzieningen
Veel van het bedrag dat de gemeente uittrekt voor sport gaat naar de
sportvoorzieningen. Met dat geld moeten we daar zuinig mee omgaan. Stadsbelang
Utrecht kiest bij voorkeur voor sporthallen die ook gebruikt worden door scholen voor
gymlessen. De mooie sportruimten die al aanwezig zijn in Utrecht kunnen intensiever
worden gebruikt. Dat willen wij bevorderen door een ander tarievenbeleid. Groepsgewijs
sporten in daluren leidt tot een hogere bezettingsgraad van de accommodatie. Het aan
verenigingen in beheer geven van de accommodaties kan ook bijdragen aan een intensief
gebruik ervan. Sportverenigingen zitten dichterbij de voorzieningen dan het
gemeentehuis.
Topsport en talentontwikkeling
Goede prestaties van topsporters leiden tot kopiegedrag. Hoeveel meisjes gaan niet
voetballen, nadat het Nederlands vrouwenvoetbalelftal vorig jaar Europees kampioen
werd? Stadsbelang Utrecht wil doorgaan met de ondersteuning van talentontwikkeling in
de sportverenigingen om de Utrechtse voorbeelden te vormen, die met name kinderen
tot kopiegedrag aanzetten.
Evenementen
De start van de ronde van Spanje (Vuelta) in 2019 of 2020 is duur, maar uit ervaring
blijkt, dat Utrechters zo’n evenement waarderen. Stadsbelang Utrecht wenst alleen die
evenementen te subsidiëren, die naar verwachting veel publiek trekken.
Transparante subsidiëring
Sport mag wat kosten, Stadsbelang Utrecht wil dat het duidelijk is hoeveel geld ermee
gemoeid is. De huren of tarieven die in rekening gebracht worden aan de gebruikers – de
sportverenigingen – willen we op marktconform niveau brengen. Dat betekent dat het
subsidiebedrag navenant verhoogd wordt (bij ongewijzigd beleid). Stadsbelang is
voorstander van aanjaagsubsidies om burgerinitiatieven, ook op het gebied van sport,
een kans te geven.
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STUDENT & STARTER
Elke Utrechter moet kunnen sporten waar en wanneer hij of zij dat wil
Wij vinden dat elke Utrechter moet kunnen sporten waar en wanneer hij of zij dat wil. Of
dat nou in het park, bij een gemeentelijke sportaccommodatie, op Olympos of op het
Merwedekanaal is. En of dat nou ‘s ochtends, ‘s middags, ‘s avonds, voor, tijdens of na
werk of studie is. Elke (studenten)sportvereniging en (studenten)sporter verdient gelijke
aandacht.
Investeren in álle (studenten)sporters
Afgelopen vier jaar is er voor gekozen maar liefst 90% van het sportbudget in
gemeentelijke accommodaties te steken. Een voorbeeld van deze oneerlijke keuze is de
afschaffing van de verenigingssubsidie. Hierdoor hebben veel
(studenten)sportverenigingen die geen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke
accommodaties hun contributies flink moeten verhogen. Student & Starter vindt dat alle
(studenten)sporters recht hebben op het gemeentelijke sportbudget. Zeker ook omdat
lang niet alle Utrechtse (studenten)sporters terecht kunnen bij gemeentelijke
accommodaties vanwege de enorme wachtlijsten. Op dit moment wordt er omgerekend
100 euro per inwoner geïnvesteerd in sport. Student & Starter wil dat iedere inwoner van
Utrecht hier ook iets van merkt.
Een subsidieregeling voor sportverenigingen
Student & Starter vindt dat er een subsidieregeling moet komen voor de (duurzame)
bouw, renovatie of uitbreiding van sportaccommodaties. Hierbij zouden we de één-derderegel moeten toepassen: één-derde is subsidie van de gemeente, één-derde komt van de
sportvereniging (en/of onderwijsinstellingen in het geval van Olympos) en één-derde
wordt geleend. Hierdoor kunnen er aanpassingen worden gedaan die drie keer zo groot
zijn en kunnen ook (studenten)sportverenigingen die geen gebruik maken van
gemeentelijke accommodaties aanspraak maken op het sportbudget.
De publieke ruimte moet directer worden ingericht op sportbeoefening
Het aantal mensen dat sport in de publieke ruimte neemt toe. Daarom wil Student &
Starter de publieke ruimte directer inrichten op sportbeoefening. Te denken valt aan
onder andere het investeren in outdoor-fitnessapparaten, plekken om te sporten dichtbij
scholen, meer faciliteiten om te fietsen of te skaten en meer openbaar zwemwater.
‘t Lint in het Maximapark
Werk- en studieplekken op sportaccommodaties
Veel sportaccommodaties zijn propvol in de avond, maar overdag vaak erg leeg. Dat is
zonde. Student & Starter vindt dat sporten ook overdag makkelijk gemaakt moet
worden. Tegenwoordig is het heel normaal om op afstand te werken en studieplekken
komen we daarnaast chronisch tekort in Utrecht. Daarom stellen we voor om overdag
werk- en studieplekken te realiseren op sportaccommodaties zodat men kan sporten
tijdens, voor of meteen na het werk.
De Utrechtse roeisport op het Merwedekanaal behouden en uitbreiden in
Rijnenburg
Het Merwedekanaal is het thuisfront van onze roeiers, maar er is geen duidelijkheid wat
de toekomst zal zijn van de roeisport in Utrecht. Het Merwedekanaal zit aan de
ondergrens qua eisen voor goed roeiwater. De roeiers hebben geen uitwijkmogelijkheid
binnen Utrecht om optimaal te kunnen blijven trainen. Student & Starter wil de roeisport
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behouden door een sportzone aan te wijzen op het Merwedekanaal en een
watersportbaan te ontwikkelen in Rijnenburg.
Schaatsen op de singel
Niets is Hollandser dan schaatsen onderbinden. Laten we ‘s winters optimaal gebruik
maken van het vele water in onze mooie - laatst nog uitgeroepen tot mooiste grachtenstad van Europa. Wanneer het vriest laten we de ijslaag zoveel mogelijk met
rust zodat we zo snel en lang mogelijk kunnen schaatsen. Helaas is de afgelopen jaren te
vaak uitstekend schaatsijs doorbroken. Student & Starter wil dat er op toe wordt gezien
dat niet meer gebeurt.
Sport is meer dan alleen maar bewegen
Wij vinden dat sport meer is dan alleen maar bewegen. Sport kan bijdragen aan een
duurzame, inclusieve, veilige en bruisende stad. Deze mogelijkheden moeten optimaal
benut worden.
Meer en veilig sporten voor alle Utrechters
Sport is meer dan alleen maar bewegen. Sport heeft een verbindende functie en draagt
bij aan een gezonde levensstijl. Helaas zijn er op dit moment groepen die minder sporten
en neemt de sportdeelname naarmate mensen ouder worden af. Daarnaast blijkt sport
soms ook een lastige omgeving voor LHBTQI+-sporters. Student & Starter wil dat er
meer aandacht komt voor de blijvende sportdeelname van jongvolwassenen, groepen die
minder sporten en de acceptatie en veiligheid van LHBTQI+-sporters.
Alle sportaccommodaties uiterlijk in 2030 klimaatbestendig en energieneutraal
NOC*NSF streeft ernaar om in 2040 alle sportaccommodaties klimaat- en
energieneutraal te maken. Student & Starter heeft duurzaamheid hoog in het vaandel
staan en ziet dit graag sneller gebeuren. Vandaar dat we willen investeren in duurzame
sportaccommodaties.
Meer (studenten)topsportevenementen binnenhalen
De Grand Départ (2015) was een groot feest van, voor en door de stad Utrecht.
Bezoekers gaven het evenement een hoge waardering en het was van positieve
maatschappelijke en economische impact. Vanwege deze positieve effecten wil Student &
Starter in de (nabije) toekomst inzetten op het binnenhalen van
(studenten)topsportevenementen, zoals de start van de Vuelta en de Groot Nederlandse
Studenten Kampioenschappen (GNSK).
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VVD
> BEWEGEN
Sport brengt plezier, helpt talenten te ontwikkelen, brengt mensen bij elkaar,
en bevordert een gezonde levensstijl. Sport is kortom belangrijk. De VVD wil dat Utrecht
zowel de top- als breedtesport een goede basis geeft. Keuzevrijheid en voldoende
aanbod zijn belangrijk. De VVD wil daarom blijven investeren in het Utrechtse
sportklimaat en de infrastructuur voor sport.
Parken
De VVD wil parken inrichten op ongeorganiseerde vormen van sport. Denk aan
hardlooptrainingen, bootcamps of yogalessen. Het gebruik van het park voor sport mag
niet ten koste gaan van andere gebruikers van het park. De VVD wil dat er in het
Máximapark naast paardrijden ook mountainbiken mogelijk is.
Iedereen kan sporten
De VVD vindt het belangrijk dat sport voor jong en oud toegankelijk is. De gemeente
verdeelt het aantal en het type sportverenigingen over de stad, zodat inwoners zoveel
mogelijk in de buurt kunnen sporten. Wij willen dat sportverenigingen, scholen en
buitenschoolse opvang nauw samen blijven werken om de schoolgaande jeugd zoveel
mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches en “beweegmakelaars” - zoals van de
Utrechtse stichting Harten voor Sport - kunnen helpen. Sport hoort voor iedereen te zijn,
dus willen wij dat er voldoende mogelijkheden zijn voor mensen met een beperking. Ook
hoort er bij sportverenigingen meer aandacht te zijn voor de acceptatie van LHTBIsporters. De gemeente kan een rol spelen in het geven van informatie hierover.
Sportaccommodaties
Het aantal inwoners van Utrecht groeit, dus het sportaanbod moet meegroeien. Om
mensen het juiste plezier te bieden, zijn sportvoorzieningen van hoge kwaliteit
belangrijk. Denk dan bijvoorbeeld aan goed onderhouden velden, de juiste materialen,
nette kleedkamers en een prettig clubhuis. Bij grotere sportclubs zijn deze voorzieningen
beter te organiseren. Schaalvergroting vraagt veel van verenigingen op het gebied van
onderhoud en beheer. Grotere verenigingen kunnen dit vanuit een eigen stichting doen.
Wij willen dat sportaccommodaties zoveel mogelijk worden gebruikt. Als verschillende
verenigingen een accommodatie gebruiken, wil de VVD dat de gemeente het gebruik
coördineert om de optimale bezetting te vinden. Om de beschikbare capaciteit optimaal
te benutten, willen wij door het juiste beheer van sportaccommodaties de openingstijden
verruimen naar zestien uur per dag, zeven dagen per week. Waar nodig stimuleert de
gemeente het ontstaan van zondagsverenigingen. Een verbeterde tarievensystematiek
bevordert efficiënt gebruik van sportaccommodaties waarvan de gemeente eigenaar is.
Sportaccommodaties zijn ook geschikt voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Wij
willen dat de gemeente in kaart brengt hoe zij deze capaciteit beter kan benutten.
Financieel gezonde sportverenigingen
Sportverenigingen brengen Utrechters in beweging. De VVD vindt het belangrijk dat
verenigingen een goed functionerend bestuur hebben en financieel gezond zijn. Het is de
verantwoordelijkheid van verenigingen zelf om dit te bewerkstelligen. De Vereniging
Sport Utrecht (VSU) en de diverse sportbonden hebben een belangrijke rol in de
versterking en professionalisering. Als een vereniging gebruikmaakt van een
gemeenschappelijke accommodatie, dan hoort de gemeente het recht te hebben dit
gebruiksrecht te beëindigen. Wij willen dat de gemeente zelfbeheer stimuleert. Wel is
nog onderzoek nodig of dit ook eigendom van de sportaccommodatie moet betekenen.
Geen wachtlijsten voor sport
Omdat de wachtlijsten onwenselijk zijn, wil de VVD investeren in voldoende sportvelden.
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De ontwikkeling van het aantal velden moet gelijke tred houden met de ontwikkeling van
het aantal inwoners, vooral in het oosten en het westen van de stad. Wij willen dat de
gemeente creatieve oplossingen van verenigingen steunt voor uitbreiding in
binnenstedelijke gebieden. Daarnaast blijft het nodig om bestaande sportparken
efficiënter te gebruiken. Met name in Leidsche Rijn zijn er veel sportclubs met lange
wachtlijsten. Wij willen dat de gemeente hen allereerst helpt en adviseert hoe deze
wachtlijsten weg te werken. Als dit niet lukt, willen wij dat de bestaande faciliteiten
worden uitgebreid.
Utrecht (TOP)sportstad
De VVD vindt het belangrijk dat verenigingen de mogelijkheid hebben (top)sporttalent te
kweken. Wij willen dat topsportverenigingen, onderwijsinstellingen, topsportorganisatie
VSU en de gemeente samenwerken om een topsportklimaat in Utrecht te stimuleren.
Daarvoor is kennisuitwisseling en nadruk op talentontwikkeling noodzakelijk.
Roeien
De roeisport verdient meer aandacht. Roeien hoort bij een grote studentenstad als
Utrecht. Het Merwedekanaal wordt steeds drukker en (wedstrijd)roeiers komen steeds
meer in het gedrang. Wij willen dat de gemeente met een oplossing komt, zodat roeien
in Utrecht mogelijk blijft.
Grote sportevenementen
Grote sportevenementen zetten Utrecht op de kaart en laten onze inwoners kennismaken
met sport. Denk bijvoorbeeld aan de start van de Tour de France, het EK vrouwenvoetbal
en het WK hockey. De VVD wil de start van de wielerronde Vuelta dan ook naar Utrecht
halen. Wel vinden wij dat dat zulke evenementen zo min mogelijk belastinggeld mogen
kosten. Ook hoort de organisatie financieel onafhankelijk te zijn.
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