
Ideeën Sportakkoord Heemskerk 
 
Speerpunt: Stimuleren sport & bewegen en bevorderen van een gezonde leefstijl 
 
Ambitie 
Iedereen heeft de kans om sportief te bewegen. Vanuit de sport wordt de link gelegd met 
een gezonde leefstijl. 

Idee Organisatie Afzender 

Alle doelgroepen   

Sportevenement organiseren op sportpark 
Assumburg voor ALLE doelgroepen 

DSS Handbal Jelle Bos 

Cursusaanbod (EHBO, Opvoeden, Lezingen) bij 
sportverenigingen ism GGD/ST/CJG 

St. Ontwikkel je 
zo 

Valery 
Buitenhuis 

Bij het stimuleren van motorische vaardigheden 
wordt reflexintegratie als mogelijkheid 
overwogen 

Soepel Leren Mieke 
Lansbergen 

Aftrap nieuwe sportseizoen met een ‘proeverij’. 
1x deelname bij een club om kennis te maken of 
puzzeltocht langs diverse clubs. 

St. 4allvitaal Richard Rozing 

Sport en participatie   

Openstelling van sportaccommodaties voor 
laagdrempelig aanbod (voor mensen met minder 
inkomen). Instuifactiviteiten 

Welschap Welzijn Silke Brosig 

Sportbeleving faciliteren voor 
uitkeringsgerechtigden betrokken bij 
verenigingen 

Ado ‘20 Jos Beerse 

Gericht op de wijk   

Pilot organiseren voor bewoners speeltuintje 
Duinrooshof iz bewonersbijdrage aan 
instandhouding. Buurt voert uit en gemeente 
inspecteert 

Bewonersteam 
Duinrooshof 

Ronald Huisman 

Vitale wijkchallenge ism diverse organisaties Fit4You2 Anita 
Karrenbeld 

Wijkgericht inrichten van bewonersparticipatie bij 
het uitvoeren van onderhoud aan speeltoestellen 

Bewonersteam 
Duinrooshof 

Ronald Huisman 

Ouderen   

Rollatorraces of wandeltochten Welschap Welzijn Silke Brosig 

Walking football promoten (ook vanuit de 
gemeente) 

Odin ‘59 Jacinta 

Buurtcoach ouderen die buurtactiviteiten 
organiseert 

Team 
Sportservice 

Francis/Bart 

Deelname kaart om te gaan zwemmen, fietsen, 
wandelen, fitparcours bij sportvereniging enz. 
Voor het zwemmen geef je een korting van 
bijvoorbeeld 25%. En van de rest matig je de 
kosten. Met als doel dat deelnemers veel 
activiteiten doen. 

Noord 
Kennemerland Fit 
(op te richten 
stichting) 

T. Weel 

Volwassenen   



 
 

Sportpas 18+/ ouderen met gratis proeflessen om 
kennis te maken 

Gezondheidscent
rum Broekpolder 

Denise Boon 

Aangepast sporten   

Promoten aangepast voetbaltraining voor 
kinderen 

Ado ‘20 Elles Husslage 

Sport gaat samenwerking aan met Muziekschool 
Heemskerk (huisvesting mensen met 
verstandelijke beperking). Busje laten rijden naar 
verenigingen. 

DSS Handbal Jelle Bos 

Sportpas voor mensen met een beperking. SPG In het Zadel Alma Tervoort 

Vanuit de gemeente brieven versturen met de 
mogelijkheden van uniek sporten 

SPG In het Zadel Alma Tervoort 

Aanbieden menlessen voor mensen met een 
beperking die niet op een paard kunnen 

SPG In het Zadel Alma Tervoort 

Ruimte voor de aangepaste hippische sport. 
Continuering van onze club/stichting 

SPG In het Zadel Alma Tervoort 

BSC Jeugd werkt (meer) samen met BSC Uniek 
Sporten zodat inclusief sporten ook op de 
pleintjes en tijdens vakantie instuif (zowel 
Beverwijk als Heemskerk) 

Heliomare Linda Hienkens 

Kinderen/Jeugd   

Sportmix/instuif op de basisschool, dmv korte 
lessenseries na schooltijd kennis maken met 
diverse sporten en verenigingen. Gebruik de 
schoolgymzaal. 

KBS de Lunetten Fedor Butter 

Vaardig in beweging, reflexintegratie kan een 
grote bijdrage leveren 

Soepel-leren Mieke 
Lansbergen 

Samenwerking BSO-sport-welzijn opvang- 
scholen. Meer kinderen van de opvang aan het 
sporten en bewegen. Accommodaties 
beschikbaar van 3-6 uur 

St. d’Evelaer Denise Biergans 

Multisportaanbod 2-4 jarigen (jong vaardig in 
bewegen) Samenwerking van meerdere 
sportverenigingen. 

Team 
Sportservice 

Francis 

Clinics bij kinderdagverblijven St. Ontwikkel je 
zo 

Valery 
Buitenhuis 

Standaard extra meetmoment in groep 5 PO door 
GGD om eerder te kunnen anticiperen op stijgend 
gewicht 

Team 
Sportservice en 
GGD 

Francis en Lida 

Deelname van lokale sportverenigingen aan de 
Nationale Buitenspeeldag op veel lokaties in 
Heemskerk en Beverwijk 

Welschap Welzijn Silke Brosig 

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in beweging 
krijgen door middel van sport, waarin Sportclubs 
en Welzijn elkaar verenigen. 
Verwijzers: wijkteam, participatieproject, 
maatjesproject, projecten humanitas, SIG, CJG, 
Socius, MEE en de Wering, Buurtgezinnen. 

  



 
Speerpunt: Omgeving die uitnodigt om te bewegen 
 
Ambitie 
Sportaanbieders en individuele sporters beschikken over voldoende, kwalitatief goede en 
toekomstbestendige voorzieningen die het bewegen gemakkelijk, laagdrempelig en dichtbij 
brengen. Inwoners kunnen op hun eigen manier en gelegenheid met plezier bewegen. 
 

Idee Organisatie Afzender 

Gericht op alle doelgroepen   

Aanleggen skeelerbaan op landijsbaan Kees 
Jongert 

Kees Jongert IJsclub KJ 

Verruiming bestemmingsplan gemeente om 
activiteiten in de buitenruimte te kunnen 
organiseren 

Team 
Sportservice 

Francis Heijneker 

Gebruik van clubhuis voor andere 
sport/activiteiten 

IJsclub Kees 
Jongert 

Benedikt 
Overtoom 

Autoloze zondag: fietsen, skaten, springen, 
dansen, springtouwen, voetballen, tennissen… 

Welschap Welzijn Ingrid Dudink 

Sportvelden/mogelijkheden zichtbaar en 
herkenbaar in de stad 

Tai Chi Amro Louwe 

Beachveld: samenwerking buurt, onderwijs, 
welzijn, diverse sportaanbieders, BSC 

Team 
Sportservice 

Francis Heijneker 

Duidelijkheid krijgen betreffende beleid/ 
ontwikkeling van nieuw sportcomplex 

HTV Assumburg Dick Koopman 

Plek waar kinderen en volwassenen kunnen 
skaten of laagdrempelig kunnen leren skaten 

Welschap Welzijn Silke Brosig 

Kinderen/jeugd   

Jonge kinderen stimuleren om optimaal gebruik 
te maken van de huidige speeltoestellen 

OEZA M. Liefting 

Meer gezamenlijke activiteiten op de Vlaskamp, 
laagdrempelige wedstrijden voor kinderen 

Welschap Welzijn Silke Brosig 

Volwassenen/Ouderen   

Sporten in de buitenruimte voor senioren, bij 
verenigingen of op toestellen in park of 
plantsoen. Welschap kan stimuleren. 

Welschap Welzijn Ingrid Dudink 

Vitaal Wijkcentrum: samenvoegen van diverse 
organisaties/lokaties/panden en alle bewoners 
uit nodigen om binnen te komen. 

Fit4You2 Anita Karrenbeld 

 
 
  



Speerpunt: Toekomstbestendige verenigingen 
 
Ambitie 
Heemskerk benut de kracht van sport en de infrastructuur om de sportdeelname voor alle 
doelgroepen te vergroten en daarmee naast sportplezier ook positief bij te dragen aan 
ontmoeting, activering, gezondheid, preventie en meedoen in de samenleving. 
 

Idee Organisatie Afzender 

Sportaanbieders met elkaar   

Met sportclubs de wijk in om op de beschikbare 
speeltuintjes diverse spellen te organiseren. 

Bewonersteam 
Duinrooshof 

Ronald Huisman 

Platform ontwikkelen om onderhoudsklussen 
aan te bieden en door leerlingen als stage of 
leerwerkplek uit te laten voeren. 

DSS Handbal Jelle Bos 

Skeelerinstuif op toekomstige skeelerbaan 
Heemskerk 

IJsclub Kees 
Jongert 

Benedikt 
Overtoom 

Gezamenlijke inkoop tbv de (sport)kantines HTV Assumburg Dick Koopman 

Omni vereniging Obis en TTV HK Dudock en 
dijkman 

Organiseren van een jaarlijkse sportdag voor 
kinderen om met alle takken van sport in 
aanraking te komen. Doel: uitnodigen om te 
bewegen. 

OEZA M. Liefting 

Flexibele lidmaatschapsvormen (ook sporttak 
overstijgend) bijv wintervoetbal & zomertennis. 

Team Sportservice Francis Heijneker 

Rookvrije sportclubs   

Kinderen laagdrempelig bij andere verenigingen 
laten snuffelen. Spelen en direct trainen met je 
hond (socialiseren). 

VDH (Vereniging 
Duitse Herders) 

M. Liefting 

Sportaanbieders met gemeente   

Gesprekken tussen gemeente en verenigingen: 
waar raakt de ambitie van de vereniging de 
speerpunten van de gemeente 

Team Sportservice Francis Heijneker 

Sportpas regionaal i.p.v. voor 1 gemeente en 
vergelijkbaar met Haarlem (bijv. 3x gratis mee 
trainen bij een vereniging). 

Heliomare Linda Hienkens 

Gemeente ten behoeve van sport   

Congruentie sportakkoord(en) en beleid sport 
gemeente 

Odin ‘59 Jacinta Lieuwes 

Sportinfrastructuur: een complex met diverse 
verenigingen (bijv hockey, voetbl, tennis, softbal, 
handbal) 

Ado ‘20 Jos Beerse 

Zou een sportraad in Heemskerk niet voor een 
betere samenwerking zorgen? 

Sportraad 
Beverwijk 

Marianne 
Hekman 

Eerlijke subsidieverdeling nieuwe initiatieven 
stimuleren als verschillende gemeenten samen 
om de tafel voor 1 budget 

St. Ontwikkel je zo Valery Buitenhuis 

Sportpassepartout tot 16 jaar: ieder kind mag 
sport beoefenen. 

RZW Freek koster 



Uitkeringsgerechtigden bij club: continue 
sportbeleving faciliteren 

Odin ‘59 Jacinta Lieuwes 

Upgraden accommodaties Odin ‘59 Jacinta Lieuwes 

Sportaanbieders met zorg en/of welzijn en/of 
bedrijven 

  

Buurthuisactiviteiten bij sportverenigingen 
organiseren 

St. Ontwikkel je zo Valery Buitenhuis 

Samenwerking tussen commerciële sport en 
non-profit om ouders van kinderen meer te 
laten bewegen (bijv bootcamp tijdens jeugdles) 

St. Ontwikkel je zo Valery Buitenhuis 

Samenwerking met lokale supermarkten voor 
sponsoring middelen (water en fruit, koffie en 
thee) MVO 

St. Ontwikkel je zo Valery Buitenhuis 

Naast jongerenwerkers ook kindercoaches 
(jeugd t/m 12) aanbieden om pedagogisch 
klimaat bij sportaanbieders te verbeteren 

St. Ontwikkel je zo Valery Buitenhuis 

Samenwerking non-profit met commerciele 
bedrijven, verenigingen etc zonder ‘haantjes’ 
gedrag mbt Vitaliteit om alle doelgroepen te 
bedienen 

St. 4allvitaal Richard Rozing 

Alle BSO’s kinderopvang onderbrengen in 
sportaccommodaties. Hierdoor krijgen de 
sportaccommodaties een kwalitatieve impuls en 
extra inkomsten. OP de vrijgekomen ruimte 
woningen bouwen. BSO kan meer 
sportgerelateerde diensten aanbieden. 

DSS Handbal Jelle Bos 

Bedrijven sponsoren een team of een individu RZW Freek koster 

Team sportservice Kennemerland (ea) 
huisvesten op sportcomplex (=extra inkomsten) 

DSS Handbal Jelle Bos 

Sport BSO bij verenigingen Odin ‘59 Jacinta Lieuwes 

Buddy systeem opzetten zodat (potentieel) 
nieuwe leden begeleid worden naar de 
verenigingen (kan ook vereniging zelf opzetten). 
Niet ergens alleen naar binnen hoeven te 
stappen. 

Heliomare Linda Hienkens 

Promotie   

Zand zoekt gebruikers! DSS hoopt per medio 
2020 een beachaccommodatie te hebben 

DSS Handbal Wim Groot 

Sjoelleden werven. 
Gastsjoelers betalen €2,50 per avond. Eerste 10 
aspirantsjoelers krijgen 3x € 2,50 cadeau. Daarna 
uitnodiging lidmaatschap per begin oktober, dan 
ook 3 mnd cadeau 

De Sjoelschijf Robert Pick 

Promotie meditatieve sport bijv Tai Chi bij 
verenigingen en bedrijven 

Tai Chi Amro Louwe 

Aangepast sporten   

Training aangepast sporten invoegen bij 
reguliere training. Bijvoorbeeld: regulier team 
traint 1x per week/maand samen met de groep 
aangepast. 

Heliomare Linda Hienkens 



 


