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Geachte heer/mevrouw, 

 

Geacht(e) sport- en beweegaanbieder, bestuur, 

 

Door het vaststellen van de sportnota 2019 – 2024 Samenspel voor een gezond groeiend Amersfoort, in 

december 2019, heeft onze gemeenteraad vastgelegd in te zetten op een voorzieningenaanbod dat past bij 

de groei van de stad, evenwichtig is verdeeld en aansluit bij de trends en ontwikkelingen op het gebied van 

sportbeoefening in Amersfoort. Sportvoorzieningen worden zo multifunctioneel en intensief mogelijk 

gebruikt. Niet alleen door sportverenigingen, maar ook door inwoners, onderwijsinstellingen, 

maatschappelijke partners uit zorg en welzijn, commerciële sportaanbieders, bedrijven, etc. 

 

Veel factoren blijken hierop invloed te hebben: ledengroei of -krimp bij gebruikers van de 

sportaccommodaties, ambities van sportverenigingen en andere beweegaanbieders, het verzorgingsgebied 

van de op sportaccommodaties gevestigde sport- en beweegaanbieders, autonome ontwikkelingen in de 

maatschappij en de sportwereld en alternatieve mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Actueel inzicht 

(onderzoek) is nodig om tot een toekomstbestendig accommodatiebeleid te komen. 

 

Met deze brief kondigen wij de start van dit onderzoek aan en vragen wij uw medewerking om hieraan deel 

te nemen, wanneer u door het bureau Kragten, dat het onderzoek uitvoert, gedurende de maand mei 2021 

wordt benaderd. Bureau Kragten zal vragen stellen omtrent: 

 

• Uw toekomstplannen, wensen en behoeften en hoe u kijkt naar de ontwikkelingen in (uw) sport op 

hun impact op de omgeving (inwoners, wijk, stad) en andersom; 

• Eventuele onderverhuur van de accommodatie, incl. een indicatie van opbrengsten. 

• De bezettingsgraad van buitensportaccommodaties (doordeweeks / weekend);  

• De diverse eigendomsverhoudingen van de accommodatie waarvan u gebruik maakt. 

 

 

 

https://www.amersfoort.nl/web/file?uuid=996a78ab-fe14-4a17-a177-4da688201392&owner=a46adc0b-3fdf-46de-afba-c11e346680c1&contentid=10705
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Voor zover gegevens en / of plannen al bij ons bekend zijn, stellen wij die ter hand van Kragten, zodat hun 

uitvraag bij u zo efficiënt mogelijk verloopt. 

 

We realiseren ons dat we hiermee uw tijd en aandacht vragen, maar door uw medewerking te verlenen aan 

het onderzoek draagt u bij aan een zo volledig mogelijk inzicht en uiteindelijk ook aan de kwaliteit van 

toekomstige keuzes in en uitvoering van een toekomstbestendig accommodatiebeleid. Uw medewerking is 

dus waardevol en gewaardeerd!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Wethouder W.J. Stegeman 

Waarnemend wethouder Sport 

 

 

  

 


