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Onderwerp: Sport
Deelname aan sport
Sporten is gezond. Daar zijn de meesten het wel over eens. Sport brengt
mensen ook sociale contacten. Ook dat juichen wij toe. Maar sporten is niet
altijd vrij toegankelijk voor hen die wel willen maar niet kunnen. Nog teveel
kinderen zijn uitgesloten van verenigingsdeelname, omdat ouders of
verzorgers het gewoonweg niet kunnen betalen. Dat is ongewenst en slecht
voor welzijn en toekomst van kinderen. Daarom steunen wij de Stichting Leergeld en verenigingen
die meer mogelijk maken.

Accommodatiebeleid
Valkenswaard zit in de breedte goed in haar accommodaties. Eigen sportvelden (voetbal, hockey,
hondensport), sporthallen (de nieuwe hal komt er aan), tennisbanen, atletiekbaan maar ook veel
accommodaties in het bezit zijn van verenigingen of particulier. Maar veel voorzieningen worden nog
niet volledig gebruikt. Op enkele uren in de avond of in de weekenden na, staan veel accommodaties
leeg. Om daar wat aan te doen, zijn er initiatieven ontstaan die ertoe moeten leiden om
accommodaties mogelijk anders maar vooral nuttiger en breder te gebruiken. Ook overdag en voor
een diversiteit aan doelgroepen. Daarom onze steun.

Meer mensen sporten in Valkenswaard
Ons uitgangspunt: We willen meer mensen in
Valkenswaard laten sporten. Onderzoek wordt gedaan
naar de capaciteit van de accommodaties. Ook nu er een
nieuwe hal bij komt.
De nieuw te bouwen sporthal is van groot belang. Het
kost wat, maar dan heb je ook wat, zeggen we dan. Maar
het is meer vervanging van huidige sporturen en
vierkante meters in de bestaande hallen. Er komt dus niet
meer capaciteit vrij, want de Amundsenhal bijvoorbeeld
wordt afgebroken. Wij willen in elk geval dat de nieuwe hal zo nuttig mogelijk wordt gebruikt. Dus
moet er gekeken worden naar doelgroepen. Wij willen daarnaast dat er een nader onderzoek komt
om te zien, waar er nog vraag is naar accommodatieuren en wat daar voor nodig is om aan de vraag
te voldoen. Want een Valkenswaardse vereniging hoort hier de sport te beoefenen.

Is er dus een reden om voor Samen voor Valkenswaard te kiezen?

Jazeker!

