
D66 Borger-Odoorn zet in op sport & beweging 
 

 

Voor iedereen van jong tot oud is het belangrijk om te bewegen en gezond te blijven. De lichamelijke 

voordelen van sporten zijn al langer duidelijk, maar sportbeoefening heeft ook mentale voordelen, zo 

leren kinderen beter wanneer ze regelmatig in beweging komen.                                    

Daarnaast helpt regelmatig bewegen bij ouderen om mentaal fit te blijven, bijvoorbeeld bij mensen 

met beginnende dementie. D66 vindt dan ook dat iedereen daarom de kans moet hebben om te kunnen 

bewegen op een manier waar zij zich prettig bij voelen; dit kan op veel manieren, zowel bij 

sportverenigingen, regelmatig gymles op school, tot gewoon een wandeling in de natuur.  

D66 maakt zich zorgen over kinderen met overgewicht. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het 

aantal kinderen die te zwaar zijn in onze gemeente nog steeds toe neemt. Dit probleem moet de 

komende periode nog meer aandacht krijgen; sport en bewegen zal hier onderdeel van de oplossing 

moetenzijn. 

D66 vindt dan ook dat de gemeente samen met de GGD een programma moet opstellen om 

overgewicht in de regio echt aan te kunnen pakken. Dit zal niet alleen bestaan uit sport, maar moet 

ook relatie hebben met voeding en gezonde leefstijl, zo kan op de fiets naar school of werk gaan al 

een goede start zijn in het krijgen van meer beweging. 

 

Centraal voor D66 staat dat de mensen zelf de keuze krijgen en gestimuleerd worden om gezonder te 

leven, zonder dat de gemeente verplichtingen gaat opleggen. De gemeente heeft een taak om sport te 

faciliteren. De gemeente doet dit, maar kan nog intensiever als het D66 ligt. 

 

D66 wil op basisscholen meer bewegingsonderwijs en zorgen dat kinderen sneller in aanraking 

komen met sport. D66 vindt dat ieder kind minimaal 1 uur lichaamsbeweging per dag moet krijgen. 

Ook vindt D66 dat sport voor iedereen betaalbaar en dichtbij moet zijn, en wil daarom in de grotere 

dorpskernen een outdoor fitness park die voor iedereen vrij toegankelijk is. Op basisscholen moeten 

gedeelde vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs zijn. 

 

D66 vindt daarnaast dat er geen belemmering mag zijn waardoor een kind geen sport kan beoefenen. 

Voor inwoners met een minder brede beurs moeten er dan ook middelen beschikbaar zijn om lid te 

zijn van een vereniging of om de noodzakelijke sportuitrusting aan te schaffen. Ook vindt D66 dat de 

onderlinge samenwerking van sportverenigingen binnen onze gemeente verder moet worden 

geïntensiveerd. Op deze manier staan verenigingen samen sterker en kan het doel bereikt worden; 

een gezond Borger-Odoorn! 

 


