PERSBERICHT

Gemeente Heerenveen Sportgemeente van het
jaar 2017
Arnhem, 27 september 2017 – De gemeente Heerenveen heeft de eervolle titel
‘Sportgemeente van het Jaar 2017’ in de wacht gesleept. Dit is vandaag tijdens
het congres van Vereniging Sport en Gemeenten in Arnhem bekendgemaakt.
Naast de felbegeerde titel ontving de Heerenveense wethouder sport Jelle
Zoetendal uit handen van de vorige winnaar, wethouder Johan Coes van Hellendoorn een bokaal. Ook kreeg de
gemeente Heerenveen een cheque met een geldprijs om bekendheid te geven aan de titel. De prijs voor het ‘Beste
Initiatief 2016/2017’ op sport- en beweeggebied ging naar de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor het initiatief
‘GRIEPPRIK-ACTIE ‘PRIK EEN DATUM’.
De opgave voor de jury was dit jaar bijzonder lastig. Er was sprake van een close-finish met de andere genomineerde
gemeenten Alphen aan de Rijn, ‘s-Hertogenbosch en Hoogeveen. In haar rapport stelt de jury dat Heerenveen de eer
toekomt dankzij het complete plaatje. Heerenveen kent een goed voorzieningenniveau, een gevarieerd sportaanbod,
een hoog deelnamecijfer aan sport en goed gefundeerde beleidsplannen. De jury is erg gecharmeerd van het complete
sport- en beweegbeleid van een gemeente van bescheiden omvang. Heerenveen lijkt het allemaal te hebben. Ze staat
natuurlijk al bekend als topsportgemeente. Maar ze bouwt ook ambitieus aan de breedtesport: voor inwoners, scholen,
verenigingen en accommodaties.
Heerenveen doet er alles aan om iedereen te kunnen laten sporten. Daarvoor houdt ze de sport betaalbaar en
investeren ze flink in het verhogen van de sportdeelname, van jong tot oud, van valide tot mindervalide. Alle
Heerenveners hebben daardoor de mogelijkheid om te sporten en te bewegen.
Ze hebben hun data over sport goed op orde: dankzij een database hebben ze de zwemdiploma’s en
sportlidmaatschappen van alle kinderen exact in beeld. Ook weten ze aan de hand van een vitaliteitsindex hoe de
verenigingen ervoor staan en waar extra ondersteuning nodig is.
Gemeente Heerenveen scoort goed op het aanbod van accommodaties maar faciliteert ook voldoende speelplekken
zodat de inwoners ook lekker bûten bewege en sporte. En dat is wat de jury graag ziet: niet hoe je sport, maar dat je
sport!
In hun nieuwe sportnota 2017-2025 zet de gemeente Heerenveen in op een zestal ambities op weg naar 100%
sportparticipatie. Eén ambitie uit de sportnota is alvast verwezenlijkt: voor 2025 tenminste één keer Sportgemeente
van het jaar!
De verkiezing
De Verkiezing ‘Sportgemeente van het Jaar’ bestaat uit twee onderdelen.’ De deelnemende gemeenten hebben een
vragenlijst ingevuld waarmee het ‘sportklimaat’ in beeld is gebracht. Daarnaast beschrijven zij hun Beste Initiatief
2016/2017 op sport- en beweeggebied.
De jury voor de Verkiezing Sportgemeente 2017 bestond uit vertegenwoordigers van VNG, NOC*NSF, Kenniscentrum
Sport, Mulier Instituut en Vereniging Sport en Gemeenten.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Kim de Bruijn, Vereniging Sport en Gemeenten, telefoon 06 – 14 533 833,
k.debruijn@sportengemeenten.nl of Ronald Huijser, Vereniging Sport en Gemeenten, telefoon 06 – 221 972 08,
r.huijser@sportengemeenten.nl.
De verkiezing ‘Sportgemeente van het Jaar’ wordt voor de twaalfde keer georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten
(VSG), sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deelnemende gemeenten 2017 zijn:
Almere, Alphen aan de Rijn, Amsterdam, Borsele, Breda, Den Haag, Emmen, Hardenberg, Heerenveen, Hengelo, Hoogeveen, Katwijk,
Leidschendam-Voorburg, Medemblik, Nijkerk, Noordwijk, Oosterhout, Schiedam, ‘s-Hertogenbosch, Sittard-Geleen, Smallingerland,
Súdwest-Fryslân, Terneuzen, Veenendaal en Woudrichem.

