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Door demografische en technologische  ontwikkelingen, 

de economische recessie, maar ook veranderende 

behoeften bij sportbeoefenaars staan we voor nieuwe 

uitdagingen als het gaat om het thema Sport & Ruimte. 

We moeten over grenzen heen gaan kijken. Ieder voor 

zich is geen oplossing. Samenwerken wel. Samenwer-

ken met buurgemeenten, met het bedrijfsleven, met 

verenigingen en met de buurt. In deze grensstreek 

is zelfs samenwerken met partijen buiten de eigen 

landsgrenzen een optie. Hoe verschillend we ook zijn 

van gemeente tot gemeente of van regio tot regio: door 

nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, ont-

staan er weer kansen.

Het congres Sport & Ruimte is bedoeld om kennis te 

delen, maar ook en vooral om te inspireren. Ik hoop 

van harte dat we daarmee als Provincie Limburg ons 

steentje bijdragen aan het starten van de dialoog over 

samenwerking en dat er van hieruit mooie nieuwe 

initiatieven ontstaan. Dat is immers wat we ook met het 

netwerk Go for Gold Limburg willen bereiken. Samen-

werken, zodat je het beste uit jezelf kunt halen en je 

voordeel kunt doen met het beste van de ander. 

HET BESTE UIT JEZELF 

ÉN UIT DE ANDER

Noël Lebens,

gedeputeerde Provincie Limburg

 HET IS ONDENKBAAR DAT IEDERE VOETBAL- OF HOCKEYCLUB ZIJN EIGEN  

ACCOMMODATIE KAN BEHOUDEN. DE OMNIVERENIGING EN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES 

ZIJN DE TOEKOMST. DAARVOOR ZULLEN MENSEN OVER HUN  EIGEN SCHADUW MOETEN STAPPEN. 

DE DISCUSSIE STARTEN MET DIT CONGRES IS EEN GOEDE EERSTE STAP VOOR ALLE 

BETROKKEN PARTIJEN. 

“
”Jan de Koning, dagvoorzitter tijdens het congres Sport & Ruimte
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Het Mulier Instituut deed onderzoek naar sportdeelname en accommodatiegebruik en presenteerde de belang-

rijkste uitkomsten voor Limburg tijdens het congres. Het bevestigde bestaande ideeën, en soms leverde het 

verrassende nieuwe inzichten op. De vier meest in het oog springende conclusies leest u hier. 

DE TOEKOMST VAN SPORT & RUIMTE: 

DE FEITEN OP EEN RIJ

MEER DE DIEPTE IN?

Het Mulier Instituut presenteerde op 31 oktober 2013 de voor lopige cijfers. Neem voor meer informatie 

contact op met Jorg Eijssen van Huis voor de Sport Limburg: j.eijssen@huisvoordesport.org.

  DOOR KRIMP EN VERGRIJZING GAAT SPORTDEELNAME IETS TERUGLOPEN 

De sportdeelname van toekomstige ouderen kan wel wat hoger liggen dan van 

de huidige ouderen, waardoor terugloop kan worden getemperd. De huidige 

sportdeelname is 64%. Het beleidsstreven is 75%, maar de verwachting is 60% 

in 2028 bij ongewijzigd beleid. Wellicht is 75% dus niet reëel. Willen we dit per-

centage nastreven, dan is het zaak in te zetten op sportdeelname door ouderen.

  TIJDIG BESLISSEN OP BASIS VAN CIJFERS: SLUITEN, RENOVEREN OF SAMENVOEGEN VAN ACCOMMODATIES

Uitgaande van het bestaande aanbod van accommodaties kan worden 

berekend wanneer waar overschotten ontstaan door teruglopende 

vraag naar accommodaties. Met een vooruitziende blik op de behoef-

te aan accommodaties kan op tijd worden voorgesorteerd op sluiting, 

renovatie of samenvoeging.

  LAGE INKOMENS KENNEN EEN LAGERE SPORTDEELNAME

Door de crisis hebben mensen minder te besteden.  

Mensen met een lager inkomen doen minder vaak aan sport. 

Hierdoor staat niet alleen de sportparticipatie, maar ook het 

accommodatiegebruik extra onder druk.

  VITALE VERENIGINGEN VAN GROOT BELANG

De ‘levensvatbaarheid’ van accommodaties hangt niet alleen af van het aantal 

gebruikers/sporters, maar ook van de vitaliteit van verenigingen. Voor toekomst-

gericht accommodatiebeleid is het van belang zicht te hebben op de vitaliteit van 

verenigingen en te differentiëren in de ondersteuning van verenigingen (bijvoor-

beeld begeleiding bij een fusie of juist een grotere rol geven in het beheer van 

een accommodatie).

 WE HEBBEN IN DE SPORTWERELD BEHOEFTE AAN VERBINDING MET ANDERE DISCIPLINES 

EN MOETEN MEER LOS KOMEN VAN OUDE DENKBEELDEN. DIT SOORT ONDERZOEKEN HELPT OM 

ONSZELF DE JUISTE VRAGEN TE STELLEN EN TE VERNIEUWEN. 

Josine van Loon, afdelingshoofd Sportbedrijf Venlo

“ ”
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In de samenwerking focust  de gemeente  Landgraaf 

vooral op de  hardware. Ze laat voorstellen uitwerken 

voor de indeling,  waarbij het park wordt  opgewaardeerd 

met drie voetbalvelden waarvan één kunstgrasveld, 

een atletiekbaan, zes tennisbanen, een sporthal, een 

dojo en een  multifunctioneel gebouw. De verenigingen 

worden zelf  verantwoordelijk voor exploitatie en beheer 

en richten zich vooral op de software: zorgen voor 

interessant aanbod en een optimaal gebruik van de 

faciliteiten. Daartoe wordt de  Beheerstichting Park 

ter Waerden in het leven geroepen. 

  BETREKKEN IN PLAATS VAN TERUGTREKKEN

Harry Erkens, wethouder Sport in Landgraaf, be-

nadrukt dat het vertrouwen van de gemeente in de 

verenigingen niet betekende dat ze achterover leunde. 

“Er wordt in deze context vaak gesproken over een 

terugtrekkende overheid. Ik denk juist aan een erbij 

betrekkende overheid. De gemeente Landgraaf wil 

 faciliteiten op sportief en ander gebied bundelen en 

daar hoort bij dat we samenwerking stimuleren. Laat 

iedere vereniging zijn zegje doen, creëer een situa-

tie waarin makkelijk een netwerk kan ontstaan dat 

elkaar steunt en versterkt. Probeer niet  alles direct te 

 for maliseren, maar laat zoiets organisch groeien.” 

Het begint allemaal met twee voetbalclubs: RKVV 

Waubachse Boys en RKVV Waubach. Na een succes-

volle fusie van deze twee Landgraafse clubs tot 

UOW’02, besloot het bestuur van UOW’02 contact te 

leggen met enkele andere  verenigingen en gezamen-

lijk naar de gemeente te stappen: helpen jullie ons om 

gezamenlijk van Sportpark ter Waerden een multi-

functioneel park te maken, waar sport, maatschappij, 

buurt en bedrijfsleven samenkomen? Juist het feit 

dat de verenigingen zelf het initiatief nemen, geeft de 

gemeente het vertrouwen dat het plan kans van slagen 

heeft. Samen besluiten ze het avontuur aan te gaan 

van Park ter Waerden.

 ALLEEN KUN JE NIKS. 
SAMEN KUN JE VEEL.” 
PARK TER WAERDEN EN  GEMEENTE LANDGRAAF 

OVER HET BELANG VAN   SAMENWERKING BIJ 

HET  REALISEREN VAN EEN  NIEUWE SPORTIEVE 

 OMGEVING

  DE VOORDELEN VAN DICHTBIJ

Die organische groei zie je in de praktijk mooi ont-

staan. Erik Verberkt, voorzitter van de beheerstichting: 

“Zorginstelling Radar gebruikt Park ter Waerden voor 

dagactiviteiten van cliënten, mensen met een licha-

melijke of verstandelijke beperking. Deze cliënten 

helpen ons nu ook met bijvoorbeeld klein onderhoud, 

 schoonmaken en sporttenues wassen. Kinderopvang 

Humanitas zorgt voor buitenschoolse opvang waardoor 

er ’s morgens vroeg al activiteiten op het park zijn. 

 Zowel de sportverenigingen als Humanitas denken 

erover om in de namiddag de ‘sprong’ van opvang naar 

sporten te maken.” 

Wethouder Erkens vult aan: “Laatst raakte iemand 

geblesseerd tijdens een training, die kon direct terecht 

bij de sporttherapeut die op het park zijn praktijk heeft. 

De atletiekvereniging volgt in de winter krachttraining 

in het fitnessgedeelte van de  fysiotherapiepraktijk. 

Verenigingen

Buurt

Park ter 
Waerden

Bedrijfsleven

 HIGHLIGHTS CONGRES 31 OKTOBER 2013   76   HIGHLIGHTS CONGRES 31 OKTOBER 2013   

 “  



Moeders die hun kinderen voor een voetbaltraining 

brengen, gaan zelf rennen of spinnen. Zo ontstaat 

 vanzelf een mooie kruisbestuiving, gewoon door de 

fysieke nabijheid.”

  BEDRIJFSLEVEN

Het bedrijfsleven wordt bij dergelijke initiatieven 

vaak primair gezien als potentiële sponsor. Zo niet 

bij Park ter Waerden. Het park is aangesloten bij de 

 ondernemersvereniging en wil waar mogelijk zaken 

doen met  Landgraafse ondernemers. Nu blijkt dat daar 

 behoefte aan is, wil de  beheerstichting bedrijven zelfs 

gaan helpen met het vinden van geschikte stagiairs en 

op termijn misschien wel werknemers. Erik Verberkt: 

“In plaats van de hand op te houden, willen we onder-

nemers juist iets bieden, bijvoorbeeld kosteloos gebruik 

van vergaderruimtes. De aanwezige horecavoorziening 

moet dan  uiteraard wel worden benut.”

LEERMOMENTEN

• Start vanuit de mensen zelf. Laat het 

initiatief komen vanuit de verenigingen. 

Opgelegde samenwerking is een minder 

gunstig startpunt. 

• Later aanhaken is ook oké. Accepteer 

dat niet iedere vereniging direct wil aan-

sluiten. Er zijn vele vormen van samen-

werking denkbaar en mettertijd ontstaan 

die vormen vanzelf.

• Ontwikkel als verenigingen een geza-

menlijke toekomstvisie, durf te dromen. 

• Reality check: toets gedurende het tra-

ject je ambitieniveau regelmatig met de 

realiteit. Soms moet je  bijstellen om het 

behapbaar te houden en kosten dingen 

meer tijd dan verwacht.

• Geduld, vertrouwen en respect zijn de 

toverwoorden. Durf als gemeente de re-

gie uit handen te geven en realiseer je dat 

je veelal te maken hebt met vrijwilligers. 

• Probeer niet alles zelf te doen. Creëer 

een professionele tussenlaag waarop je 

kunt terugvallen als je geen ervaring hebt 

met bepaalde aspecten.

LANDGRAAF DURFDE TE VERTROUWEN OP VERENIGINGEN EN VANUIT GELIJKWAARDIGHEID 

SAMEN TE WERKEN. DAT MOETEN WIJ OOK KUNNEN IN NEDERWEERT. 

Jan van Riet, senior beleidsmedewerker Samenleving en Ruimte, gemeente Nederweert

 “
  BEZUINIGEN

Is deze aanpak nu ook kostenbesparend voor een 

 gemeente? Een actuele vraag in tijden van kleinere 

budgetten. Harry Erkens: “Bezuinigen was destijds niet 

een doel op zich. Het park is voor de gemeente een  

stevige investering geweest en ik denk dat we in de  

huidige financiële situatie zo’n investeringsbesluit niet 

zo snel hadden genomen. In termen van onderhouds-

kosten verwachten we wel lagere kosten: op drie (voet-

bal)parken onderhoud plegen in plaats van op negen zal 

zeker efficiënter zijn. En de participerende verenigingen 

verantwoordelijk maken voor exploitatie en beheer is 

een belangrijk signaal voor je inwoners in deze tijd.”

 

Park ter Waerden is een mooi voorbeeld van ‘het 

nieuwe samenwerken’. Dat de samenwerking vanuit 

wederzijds vertrouwen en respect verloopt, merk je ook 

tijdens de presentatie. Beide heren vullen elkaar steeds 

aan en geven de eer aan wie het toekomt. De  Provincie 

Limburg hoopt dat andere gemeenten zich laten 

 inspireren door dit voorbeeld en hun voordeel doen met 

de gedeelde leermomenten.

”
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• Extra beweegvoorzieningen zorgen voor extra aanbod 

rondom verenigingsfaciliteiten.

• Buitensportverenigingen zijn zich bewuster van de 

impact van actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

   EEN GREEP UIT DE LEERMOMENTEN

• Zien is geloven. Beleidsstukken zijn mooi, maar spre-

kender zijn werkende voorbeelden van betrokkenen zelf.  

• Neem de tijd om stakeholders mee te nemen en maak 

de verenigingen medeverantwoordelijk. 

• Bepaal als gemeente wat je wilt bijdragen aan de 

kosten van exploitatie en beheer, een kostendekkende 

huurprijs is voor verenigingen niet haalbaar. 

  EEN GREEP UIT DE RESULTATEN

• Twee kwaliteitssportparken zijn gerealiseerd, waar 

verenigingen voorzieningen delen en samenwerken. 

Stadsbreed verkennen steeds meer verenigingen 

op  eigen initiatief de mogelijkheden tot intensievere 

 samenwerking en zelfs fusies.

• Door het openbare en multifunctionele karakter van 

de parken met professioneel beheer en toezicht, is er 

minder vandalisme en groeit het gebruik van de voor-

zieningen door niet-georganiseerde sporters en door 

maatschappelijke en commerciële partijen.

• Een aantal verenigingen werkt actief samen met 

Maastricht Sport aan een gevarieerd sportaanbod op 

de kwaliteitssportparken en in de buurten. 

• Het overnemen van (accommodatie)taken van  

verenigingen leidt niet tot vitalere verenigingen.  

Sterker nog: het vormt een bedreiging voor de zelf-

redzaamheid. Zorg ervoor dat verenigingen actief hun 

bijdrage blijven leveren aan bijvoorbeeld onderhouds-

taken van de sportvoorzieningen en gebouwen.

• Multifunctionaliteit van sportparken vraagt om 

‘meebewegende’ sportbonden. Denk aan het toe-

staan van belijning op voetbalvelden zoals ook in de 

binnensport wordt gebruikt. 

• Het programma-aanbod is misschien nog be-

langrijker dan de fysieke ruimte. Een combinatie-

functionaris kan de betrokken partijen helpen dit 

aanbod samen vorm te geven.  

• Verken de kansen op het gebied van de nieuwe 

Wmo-taken van een gemeente, bijvoorbeeld voor 

bepaalde vormen van dagbesteding. 

Met dank aan Yves Schonmacker en Tony Maas, 

Maastricht Sport

GEMEENTEN WORSTELEN ALLEMAAL MET 

HUN SPORTACCOMMODATIES. IK HOOP DAT DIT 

CONGRES HELPT OM VAN ELKAAR TE LEREN 

EN DE SAMEN WERKING MET ANDERE 

PARTIJEN OP TE ZOEKEN. 

Cor Bosman, lid Provinciale Staten (PvLD)

“
”

Maastricht Sport werkt aan een evenwichtiger spreiding van buitensportaccommodaties over de stad.  

De ambitie is om in 2020 te komen tot vijf openbaar toegankelijke kwaliteitssportparken op stadsdeelniveau  

met multifunctionele sport- en spelvoorzieningen, benut door burgers, verenigingen, maar ook maatschappelijke 

en commerciële partijen. Een aantrekkelijk sportaanbod op die kwaliteitssportparken, maar ook op bestaande 

speelvoorzieningen in de buurten, moet bijdragen aan hogere bezettingsgraden, efficiënter beheer, een betere 

exploitatie en verhoging van de sport- en beweegdeelname in de stad. Hoewel Maastricht Sport nog niet klaar  

is met deze omslag, maakt ze na vier jaar de balans op: wat hebben we bereikt en wat hebben we geleerd?  

Een greep uit hun resultaten en leermomenten.

OPENBAAR EN MULTIFUNCTIONEEL 
MAASTRICHT SPORT DEELT KENNIS EN ERVARINGEN VAN AFGELOPEN VIER JAAR
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We kennen de situatie wel: een verouderd bad, teruglopende bezoekersaantallen en 

onvoldoende geld beschikbaar voor renovatie of vernieuwing. S&R Group presenteert 

de mogelijke oplossing. Het Belgische bedrijf ontwerpt, bouwt en exploiteert multi-

functionele sport- en recreatiecentra via publiek-private samenwerking (PPS) met ge-

meenten. Door sport, recreatie, ontspanning en horeca op één locatie te combineren, 

ontstaat een infrastructuur die uitnodigt tot beleving en ontmoeting en wordt sporten 

en bewegen aantrekkelijk voor een groter publiek. Met vijf gerealiseerde zwembaden 

en twee in aanbouw, waarmee in totaal 2,2 miljoen bezoekers worden aangetrokken, 

kunnen we spreken van een geslaagd model. S&R werkt samen met sterke partners, 

zoals Besix, het grootste bouwbedrijf in België. Zo is er financieel een stevige buffer en 

zijn de risico’s te overzien.

EEN NIEUW ZWEMBAD ONHAALBAAR? 

MET PPS KAN HET WEL. 

  HOE WERKT HET?

S&R sluit een overeenkomst voor 

een zeer lange tijd met de partner-

gemeente: de bouwtijd plus dertig 

jaar, de technische levensduur van 

een zwembad. Dat is nodig, omdat 

de terugverdientijd ook lang is. 

Gedurende de gehele periode van 

de PPS-overeenkomst blijft S&R 

aansprakelijk, ook voor exploita-

tie en onderhoud. De gemeente 

draagt grond over in erfpacht tijdens 

concessie, waarbij S&R alle verant-

woordelijkheid overneemt en zowel 

juridisch als economisch eigenaar wordt. Alle kosten en risico’s komen 

voor rekening van S&R, de gemeente betaalt alleen jaarlijks een vast be-

drag. Na afloop van de concessie worden gebouw en grond overgedragen 

aan de gemeente. Een dergelijke constructie kan uiteraard alleen met een 

kredietwaardige partner. Die positie kan wel ondersteund worden door de 

gemeente. In het geval van S&R wordt een 100% bankwaarborg met de 

gemeente afgesproken, waardoor zij lagere rentekosten heeft. 

  WANNEER WORDT HET INTERESSANT?

Een concept met alleen één of twee baden is niet interessant voor een 

PPS-constructie. Dan is eigen exploitatie of samenwerking met een 

sportbedrijf een logischer variant. Bij grotere zwembaden, combinaties 

met andere sportfaciliteiten, hoogwaardige recreatieve voorzieningen en 

horeca is PPS wel een optie. De gemeenten dienen de private partner de 
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mogelijkheid te geven om meer te bieden dan de eigen wensen. Zo ziet 

S&R graag ruimte voor veel recreatief water en wellnessfaciliteiten. 

Een minimaal programma beschrijven in een bestek waarop de private 

partner kan aanvullen, is de juiste weg.

  ALLES IN ÉÉN HAND

S&R adviseert gemeenten om de eindverantwoordelijkheid voor ont-

werp, bouw en exploitatie, bij één en dezelfde partij onder te brengen. 

 Vingerwijzen naar anderen en juridisch getouwtrek vormt dan geen gevaar. 

Het aandeelhouderschap van de partnerbedrijven verplicht en motiveert 

eenieder tot een optimale uitvoering. Kortzichtigheid tijdens de bouw 

leidt immers tot hoge herstelkosten, die voor eigen rekening en risico 

zijn. Terwijl een gebouw en technische installaties van hoge kwaliteit lage 

onderhoudskosten tot gevolg hebben. Het partnerbedrijf dat exploiteert, 

bepaalt hoe er ontworpen wordt, waarbij functionaliteit voorop staat. 

De wijk Vrangendael in Sittard is aan het verpauperen, het voelt er onveilig, er is weinig sociale binding en er 

is een groeiend aantal oudere en allochtone bewoners. De uitkomsten van een leefbaarheidsonderzoek in 2011 

liegen er niet om. Het in onbruik geraakte sportveld, leegstand en de dreigende verdwijning van voorzieningen 

dragen bij aan de problematiek. Gelukkig ziet het wijkplatform ook kansen om de leefbaarheid te bevorderen. 

BEWEGEN, ONTMOETEN, SPORT EN SPEL
HET KOMT SAMEN IN HET BOSS PARK

  GEWOON DOEN?

PPS-constructies klinken bijna als 

een no-brainer uit de mond van S&R. 

Ter relativering geeft Eric Gerridzen 

van S&R ook zelf aan dat een dergelijk 

 traject niet voor iedere gemeente is 

weggelegd en een besluit niet licht-

vaardig genomen kan worden. “Risico’s 

moeten vooraf goed in kaart worden 

gebracht en afspraken met partners 

dienen glashelder te zijn. Maar als 

het dan voor alle betrokkenen een 

win-winsituatie blijkt te zijn, kun je iets 

realiseren waar je als gemeente anders 

niet van had durven  dromen.”
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TOP 3 TIPS 
BUURTKRACHT BENUTTEN

ALS ER FYSIEK IETS GEBEURT, GAAN DINGEN PAS LEVEN VOOR MENSEN

Als de spade de grond ingaat, gaan mensen zich aanmelden als vrijwilliger. 

Pas dan zien ze mogelijkheden en kunnen ze zich een eigen rol voorstel-

len. In de planfase is het vaak nog te abstract.

ACCEPTEER DAT ER ALTIJD SCEPSIS IS

Er zijn altijd mensen die zeggen: “Dat gaat je niet lukken!” Gewoon zelf de 

lead nemen, maar niet alles zelf willen doen. Ga op zoek naar mensen die 

je willen ondersteunen, want alleen lukt het je niet.

ZORG VOOR EEN BASIS VANUIT DE MENSEN ZELF

De duurzaamheid van dit soort projecten is veel groter dan van projecten 

die door professionals worden geïnitieerd. Voorkom dat vrijwilligers in een 

gat vallen als de professionals weg zijn. Gemeenten en maatschappelijke 

organisaties moeten daarbij hun eigen rol vinden: niet afremmen, maar 

faciliteren. Creatieve verbindingen leggen die voorheen niet zo vanzelf-

sprekend waren. Verlaat de traditionele hokjes.

Het voormalige voetbalterrein wordt 

een speerpunt in het vergroten van 

de leefbaarheid door hier sport, 

spel en beweging mogelijk te maken 

en ontmoeting tussen inwoners en 

burgerparticipatie te stimuleren. 

Kortom: diverse leefbaarheids-

functies worden gekoppeld aan het 

BOSS park om de wijken Vrangen-

dael, Kemperkoul en Broeksittard 

nieuw leven in te blazen, evenals 

de omliggende buurten. Inmiddels 

is het initiatief uitgegroeid tot een 

project van drie jaar waaraan naast 

de  wijkplatforms  Vrangendael, 

 Kemperkoul en Broeksittard, 

be woners, vrijwil ligers en maat-

schappelijke partners die in het 

gebied actief zijn, meedoen. De 

project activiteiten worden aan het 

einde van de projectperiode (eind 

 december 2013) ingebed in een 

bewonersorganisatie.

Hoe komt het nu dat het BOSS 

park wel van de grond komt en 

zoveel andere initiatieven niet? 

Zoals ook Dagblad de Limburger 

al  consta teerde: de essentiële 

rol van trekkers en verbinders 

is hier  aanwezig. Een trekker 

geeft nooit op, een verbinder kan 

zich  gemakkelijk  bewegen in 

 verschillende  groepen en kan daar-

door een  schakel vormen tussen 

 burger en beleidsmaker. Die trekker 

en verbinder is in het geval van ‘t 

 BOSS-project Astrid  Verblakt. Zelf 

gelooft ze vooral in buurtkracht: 

mensen bij elkaar brengen die 

de handen uit de  mouwen willen 

steken.
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Bartho van der Heijden,

general manager Fitland XL

“We willen sportorganisaties elkaar 

hier laten ontmoeten. Het congres 

Sport & Ruimte is daarom een 

perfect startpunt!”

Ruud Guyt, 

wethouder Sittard-Geleen

“Ik ben trots op Sportzone Limburg 

waar we functies als sport, zorg en 

educatie prachtig verbinden.”

Sittard

Als een van de belangrijkste fysieke 

 ontmoetingsplekken van Sportzone Limburg 

is het niet meer dan logisch dat het congres 

 plaatsvindt in het spiksplinternieuwe gebouw 

van Fitland. Het is nog geen week open voor 

publiek en het resultaat mag er zijn.

Geert Ruigrok, 

directeur Topsport Limburg

“Als je zo’n omgeving creëert, 

kunnen sporters gaan 

excelleren.”

Inspireren, verbinden, versterken: het zijn tover woorden 

als het gaat om de toekomst van sport en bewegen. 

Elkaar leren kennen, elkaar respecteren en samen 

delen gaat niet altijd zonder slag of stoot. Maar ook al is 

het een kwestie van lange adem, het is wel een weg die 

ons de mogelijkheid biedt onze unieke sportstructuur te 

behouden. Huis voor de Sport Limburg wil 

daar graag aan bijdragen.

“ALS WE DE UNIEKE 

SPORT STRUCTUUR IN ONS 

LAND WILLEN BEHOUDEN, 

MOETEN WE DE HANDEN 

INEEN SLAAN”

Jack Opgenoord, 

directeur Huis voor de Sport Limburg

Colofon | Coördinatie: Heidi Janssen, Huis voor de Sport Limburg | 

Tekst: Huis voor de Sport Limburg, Mockus | Vormgeving: Mockus | 

Fotografie tijdens het congres: Aron Nijs Fotografie

Tijdens het congres zijn al een hoop vragen gesteld,  

maar ook al tips en ervaringen gedeeld. Hartelijk dank 

daarvoor! Wilt u meer informatie over de sprekers,  

hun presentaties of andere details van het  congres?  

Of wilt u juist uw eigen inzichten en ervaringen met  

Sport & Ruimte delen? Neem dan contact op met Huis 

voor de Sport Limburg via info@huisvoordesport.org 

of bel: 046 477 05 90.
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