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Voorwoord
Amsterdam-Noord is niet anders dan andere stadsdelen wanneer het gaat
om zwaarlijvigheid bij kinderen en andere landelijke jeugdontwikkelingen.
Met een populatie van 88.000 mensen hebben we vanzelfsprekend veel
kinderen in dit stadsdeel. En ook hier is de tendens, net als elders in Nederland, zorgwekkend. Jeugd moet als de wiederweerga gaan sporten, omdat
het om de fitheid van onze toekomst gaat. Sport is hierbij geen doel op zich,
maar een middel.
Een wapen tegen overgewicht, een sportieve trein op weg naar een gezonde samenleving. Topsport zorgt voor gezondheid. Het zijn de toppers die
jonge mensen inspireren om te gaan bewegen. Topsport valt en staat met
bereikbaarheid. Bereikbaarheid in combinatie met beschikbaarheid. Ben je
als stadsdeel goed bereikbaar in de avonduren? Is er ruimte voor nieuwbouw en uitbreiding? Wat dat betreft kan ik zeggen dat wij er goed voor
staan. Als er ergens in Amsterdam nog echt iets mogelijk is, dan is dat in
Noord.
Met deze sportnota wordt een impuls gegeven aan de sportontwikkelingen in
Amsterdam-Noord.
Chris de Wild Propitius
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Samenvatting

Aanleiding
Stadsdeel Amsterdam-Noord haakt met haar nieuwe sportnota 2009-2012
qua prioritering nadrukkelijk aan bij het Amsterdamse Sportplan 2009-20121.
In de nieuwe sportnota richten wij onze aandacht op specifieke ontwikkelingen2 in Amsterdam-Noord, die op de langere termijn hun invloed zullen hebben op ruimtegebruik (voor sport) en sportbehoefte in dit deel van de stad.
Dit zijn ontwikkelingen die tot kansen leiden voor sport als doel én middel.
Ook is er een aantal ontwikkelingen die aanleiding geven tot zorg3 en die
aandacht behoeven van het stadsdeel.
De vijf speerpunten waar stadsdeel Amsterdam-Noord zich in de komende
periode op wil gaan richten zijn:
1 Ruimte voor sport: aanpakken onderbespeling, herontwikkeling sportparken, kwaliteit- en kwantiteit van binnensportaccommodaties verbeteren,
bevorderen sportieve recreatie.
2 Sterke sportverenigingen: ondersteunen vrijwillig kader en aanpakken
schulden bij verenigingen, verenigingscoaches.
3 Sportstimulering: passend aanbod voor diverse doelgroepen, prioriteit bij
(risico-) jeugd, samenwerking met PO en VO, sportmakelaars.
4 Topsport: talentontwikkeling, evenementen en accommodatie
5 Organisatie: centrale aansturing sportmedewerkers
Ruimte voor sport
Stadsdeel Amsterdam-Noord kenmerkt zich door relatief veel ruimte voor
buitensport. Momenteel is er zelfs sprake van onderbespeling van de velden
van 50%. Karakteristiek voor het stadsdeel is ook de verdeling water, groen
en- bebouwing van 1/3-1/3-1/3. Het groen en water zijn echter weinig toegankelijk voor de bewoners. De kwaliteit en kwantiteit van binnensportaccommodaties laat te wensen open.
Acties
Wij willen een efficiënt ruimtegebruik voor buitensport realiseren, door optimaliseren van het gebruik van velden en bevorderen van multifunctioneel
gebruik van velden door aanleg van kunstgras. Daarbij zullen wij rekening
houden met de behoefte van de sport en van onderwijs en bevolkingsontwikkelingen op de lange termijn.
We willen sportieve recreatie bevorderen door het meer toegankelijk maken
van openbaar groen en water. Wij gaan hiertoe actief op zoek naar moge-

Noot 1
Noot 2
Noot 3
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Bij het Amsterdamse sportplan hoort een Sport- en Beweegplan Amsterdam-Noord 2009-2012,
dat in nauwe samenwerking met het stadsdeel is opgesteld.
Infrastructurele ontwikkelingen zoals de Noord/Zuid-Lijn en het Coentunneltracé en de
ontwikkeling van het CAN gebied (Centrum Amsterdam Noord).
Eenderde van de niet-sportende jeugd van Amsterdam woont in Amsterdam-Noord
(Sportmonitor Amsterdam, 2006). Mee speelt wel dat Amsterdam-Noord een stadsdeel is met
raltief veel jeugd. Daarnaast neemt de laatste jaren het aantal jeugdleden bij traditionele sportverenigingen af en is ook het percentage overgewicht in stadsdeel Noord relatief hoog.
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lijkheden binnen bestaande plannen voor herstructurering, zoals bijvoorbeeld van parken en wandel- en fietspaden.
Wij ontwikkelen een binnensportaccommodatieplan, waarin onderzocht
wordt wat de behoefte is van sportverenigingen en scholen en van meer
informele gebruikers. Wij zullen inzetten op het verbeteren van de kwaliteit
en kwantiteit van sporthallen en gymzalen en op het bevorderen van medegebruik van gymzalen door derden.
Sterke sportverenigingen
Ook in Amsterdam Noord hebben sportverenigingen moeite met het behouden van leden en het werven van vrijwilligers die structureel taken op zich
willen nemen. Tegelijkertijd verwacht de overheid steeds meer van sportverenigingen rond maatschappelijke inzet4. Een belangrijk knelpunt is dat een
categorie verenigingen door opgelopen huurachterstand, hoge energierekeningen, een kleinere of grotere schuld heeft opgebouwd bij het stadsdeel.
Acties
Wij ondersteunen het vrijwillig kader van sportverenigingen via de sportmakelaars. De makelaars krijgen onder andere verenigingsondersteuning in
hun takenpakket. Ook stimuleren wij het inzetten van combinatiefuncties, die
de komende jaren worden ingezet in het kader van de impuls Brede School,
sport en cultuur5.
Wij pakken de komende jaren de schuldenproblematiek van verenigingen
aan. Wij willen inzicht krijgen in de financiële situatie van sportverenigingen
en waar nodig consequente maatregelen nemen in combinatie met heldere
afspraken. Wij bevorderen multifunctioneel gebruik van accommodaties in
eigendom, onder andere door nieuwe verenigingen geen clubhuis meer aan
te bieden. Wij zullen gebruik maken van de ervaringen die zijn opgedaan
met Sportcentrum Nieuwe Stijl.
Sportstimulering
Stadsdeel Amsterdam-Noord vindt sporten belangrijk en wil deelname eraan
graag bevorderen. Onder andere ter preventie van gezondheidsklachten .
Sport vormt ook steeds meer onderdeel van de zorgcirkel rond diverse problemen zoals obesitas, gezondheid, eenzaamheid, beperkte motoriek bij
ouderen en dergelijke. Zo kan sport bijdragen aan een gezonde leefstijl,
terugdringen overgewicht, bevorderen van sociale contacten en het leveren
van een bijdrage aan het langer zelfstandig wonen van ouderen.
Sport kan ook positieve rol vervullen in de wijk doordat jongeren er een nuttige en aangename vrijetijdsbesteding in kunnen vinden. Het stadsdeel
speelt een rol in coördinatie en afstemming van sport- en spelactiviteiten (in
de buurt), en in de samenwerking tussen sportbuurtwerk, sportverenigingen
en onderwijs (PO en VO). In het licht van de verlengde schooldag, de com-

Noot 4

Noot 5
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Onder maatschappelijke inzet verstaat de (lokale) overheid de inzet in (gemeentelijke) projecten
die zich richten op het inzetten van sport als middel. Bijvoorbeeld ter bevordering van integratie
of het tegengaan/ voorkomen van overgewicht.
Het doel van de impuls Brede School, sport en cultuur is dat in 2012 landelijk 2500 fte
combinatiefuncties gerealiseerd zijn Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel
- te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Doelstelling voor Amsterdam is dat er in 2012 tenminste 100 combinatiefuncties gerealiseerd zijn.
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binatiefunctie- en dagarrangementen heeft samenwerking tussen sport en
het basisonderwijs grote meerwaarde. Het huidige aanbod is versnipperd,
waardoor het voor de doelgroep niet altijd duidelijk is wat waar te doen is,
ook leidt het tot overlap in aanbod. Dit kan beter afgestemd worden.
Acties
(Risico-) jeugd heeft en houdt onze prioriteit. Ook zijn vrouwen, gehandicapten en ouderen belangrijke doelgroepen van beleid. De sportmakelaars coördineren het aanbod van diverse partijen in de buurt en brengen de behoefte van doelgroepen in kaart. Zo kan flexibel worden ingesprongen op de
vraag.
Topsport
Het stadsdeel gaat zich meer profileren met topsport.
Acties: Het stadsdeel Amsterdam-Noord stimuleert topsport door zich in te
zetten op de combinatie topsport en onderwijs. Na de komende beleidsperiode willen wij een LOOT-School binnen onze grenzen hebben. Verder investeert het stadsdeel in een nieuwe topsportaccommodatie en stimuleert zij de
organisatie van topsportevenementen.
Organisatie
Het stadsdeel gaat haar de taken rond sport bundelen binnen het stadsdeel.
Voordelen hiervan zijn onder andere: besparing op overhead, efficiency,
kennis delen, beter beheer van accommodaties, flexibeler inzetten van personeel.
Zo creëert het stadsdeel een schakelpunt naar sportverenigingen en professionele sportscholen. Het stadsdeel is opdrachtgever van diverse modulaire
sportprogramma’s voor verschillende doelgroepen en makelaar tussen
vraag en aanbod op wijk- en stadsdeelniveau. Tevens fungeert het stadsdeel als “toezichthouder” voor de geleverde diensten (aanbesteding) en
zorgt dat de evaluaties hierover gecontroleerd en teruggekoppeld worden.
Door deze werkwijze ontstaat er een kenniscentrum op het gebied van
sport- en bewegen, kan goede afstemming plaatsvinden, worden dubbelingen voorkomen en kan er gewerkt worden aan een efficiënte inzet van mensen en middelen. Om dit te kunnen borgen zetten wij sportmakelaars in.
Acties: Stadsdeel Amsterdam-Noord geeft hier in de komende periode invulling aan door het verder uitwerken van het reorganisatiemodel.
Doelstelling 2009-2012
Stadsdeel Amsterdam-Noord streeft er de komende jaren naar om een stevige basis te realiseren voor sporten en bewegen in het stadsdeel. Dit willen
wij bereiken door middel van het aanbieden van kwalitatief en kwantitatief
voldoende sportvoorzieningen én door een breed sportstimuleringsaanbod.
Wij willen daarmee tegelijkertijd bijdragen aan de bevordering van de sociale cohesie in de buurten en de verbetering van de gezondheid van bewoners.
Om te kunnen voorzien in de sportvraag, ook op de langere termijn, willen
we nu investeren in een goede basis voor sport!
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1 Inleiding

1.1

Aanleiding
Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft in aansluiting op het Amsterdamse
sportplan 2009 - 2012 en het bijbehorende Sport en Beweegplan Amsterdam-Noord (bijlage) een nota ontwikkeld die specifiek gericht is op stadsdeel Amsterdam-Noord. In de nota staat de visie op sport centraal waarin
sport zowel als doel en als middel aan de orde komt. Het belang dat het
stadsdeel hecht aan sport blijkt uit het programma akkoord Sociaal en Slagvaardig 2006-2010. Het programma akkoord benadrukt dat stadsdeel Amsterdam-Noord krachten wil bundelen om met sport niet alleen een intrinsieke waarde te bereiken, maar vooral om zich te richten op de
maatschappelijke effecten van sport.
Stadsdeel Amsterdam-Noord is een stadsdeel met relatief veel sportverenigingen en met een traditie in sportbuurtwerk. Lange tijd heeft het stadsdeel
voorop gelopen wat betreft voorzieningen voor sport. Ondertussen zijn velden en clubaccommodaties flink verouderd en zijn we deze positie kwijt geraakt. Sportverenigingen hebben het moeilijk door een gebrek aan vrijwilligers en bestuurlijke problemen.
Wij willen een inhaalslag maken om een plek in te nemen die het stadsdeel
verdient. Het is zaak de komende jaren kansen te benutten en kwaliteiten
van Amsterdam-Noord, zoals ruimte, te koesteren, zodat bewoners van Amsterdam-Noord en van andere stadsdelen er ook inderdaad graag (blijven)
komen om te sporten en te bewegen.
Het stadsdeel bevindt zich in een fase waarin door nieuwbouw en herontwikkeling veel kansen ontstaan. Ook voor sport. Het stadsdeel ondergaat
naar verwachting een schaalsprong door nieuwbouw en de daarmee samenhangende bevolkingstoename van 87.000 naar 105.000 inwoners in
2030 (cijfers O+S Amsterdam). De bevolkingssamenstelling verandert door
toename van inwoners uit de middenklasse. Door de ontsluiting via de
Noord/Zuid-lijn wordt het voor mensen uit Amsterdam- Centrum en aangrenzende stadsdelen aantrekkelijker om in Noord te komen sporten. Westerpark
wordt mogelijk beter ontsloten door een aan te leggen fietsbrug. Amsterdam-Noord heeft ook te maken met een toestroom vanuit IJburg, waar op dit
moment nog sportaanbod gecreëerd moet worden.
De bereikbaarheid van het stadsdeel verbetert sterk door de aanleg van de
tweede Coentunnel. Dit alles heeft gevolgen voor hoe de toekomst van sport
in Amsterdam-Noord eruit zal zien.
De nota bestrijkt een periode van vier jaar. De te nemen keuzes hangen
nadrukkelijk samen met de situatie in Amsterdam-Noord zoals het stadsdeel
er over tien jaar uit zal zien. De nota begint niet voor niets met een doorkijk
naar 2015 (en verder). We moeten, kortom, nu investeren voor een sterke
basis voor sport in Amsterdam-Noord straks. De nota zal duidelijk maken
welke rol het stadsdeel dient te vervullen ten aanzien van sturing, organisatie, financiering en stimulering van sport en bewegen in stadsdeel Amsterdam-Noord in de komende periode. Omdat niemand precies weet hoe Amsterdam er op de lange termijn uit zal zien, is het belangrijk het beleid
(jaarlijks) te blijven monitoren en zo nodig tussentijds bij te stellen.

Pagina 7

Noord - Volop in beweging

DSP - groep

Stadsdeel Amsterdam-Noord zal met de nieuwe sportnota uiteraard aansluiten bij de stedelijke kaders die in het sportplan 2009-2012 zijn opgenomen.
Dat wil zeggen dat we ons bij de visie van de centrale stad aansluiten en de
prioritering uit dat sportplan in grote lijnen volgen. Sport zal, in navolging
van Sportplan Amsterdam 2009-2012, aansluiting zoeken bij beleidsdoelstellingen in het kader van de WMO, jeugd, onderwijs, ruimte en topsport.
Zoals hierboven al aangegeven heeft elk stadsdeel in Amsterdam een eigen
sport- en beweegplan. In dit plan worden de speerpunten uit het Sportplan
2009-2012 toegespitst op de lokale situatie binnen het stadsdeel. Hiermee
heeft het stadsdeel een middel in handen om beleidskeuzes te maken. Het
Sport- en Beweegplan vindt u in de bijlage van deze nota.

1.2

Werkwijze
Voorafgaand aan het opstellen van deze sportnota hebben wij een groot
aantal gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen binnen de sport in het
stadsdeel: van de commissie voorzitter Sociale Zaken, voorzitter Adviesraad Sport, rayon-, afdelings-, sector- en programmamanagers, beleidsmedewerkers van het stadsdeel tot welzijnswerkers en verenigingsbestuurders.
Ook is een avond georganiseerd waarin wij met zo’n 50 verenigingsbestuurders van gedachten hebben gewisseld over de sport en het sportbeleid in
het stadsdeel. Dit leverde een beeld op van de sterke en zwakke punten van
de sport in stadsdeel Amsterdam-Noord (zie bijlage 4).
Kaders6
Zoals hierboven vermeld haakt de sportnota Amsterdam-Noord aan bij het
stadsdeelbrede sportplan voor de periode 2009-2012. Het stadsdeel stemt
haar prioritering in beleid en maatregelen op de stadsbrede sportnota af om
financiering voor sport zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten. Als kader
dient ook de nota Jong, die de beleids- en uitvoeringsmaatregelen bundelt
gericht op Jeugd in Amsterdam-Noord. Ten slotte vormt ook de landelijke
nota Tijd voor Sport van VWS het kader. De nota van Amsterdam-Noord
sluit aan op de daarin geformuleerde thematiek.

1.3

Leeswijzer
Wij starten in hoofdstuk 2 met een beknopte evaluatie van de voorlaatste
sportnota (2002-2005). In hoofdstuk 3 volgt een overzicht van de huidige
stand van zaken, kansen en knelpunten rond sportaccommodaties, sportverenigingen, sportstimulering en sport in de buurt aan bod.
In hoofdstuk 4 brengen wij vervolgens onze visie, doelen en speerpunten
onder de aandacht. In dit hoofdstuk leggen we nadrukkelijk de koppeling
met doelen en speerpunten van het recent verschenen Amsterdamse Sportplan 2009-2012 en het bijbehorend Sport en Beweegplan Amsterdam-Noord
2009-2012.
Het daaropvolgende hoofdstuk (5) bevat de actiepunten die volgen uit
hoofdstuk 4. De actiepunten komen per speerpunt aan de orde.

Noot 6
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De kaders staan geformuleerd in de volgende nota's: Sportplan 2009-2012 (DMO Amsterdam),
Sport- en beweegplan Noord 2009-2012, Stadsdeelscan Noord. Bijlage bij Sport- en beweegplan Noord 2009-2012, Jong Noord 2007-2010, Tijd voor Sport (VWS). Dit is de sportnota van
het kabinet, waarin meedoen, presteren, organiseren en gezondheid centraal staan.
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2 Evaluatie Noord sport Voort 2002-2005

In 2002 werd door de Stadsdeelraad van stadsdeel Noord de Nota Noord
sport Voort vastgesteld. Deze was bedoeld als richtinggevend beleidsstuk
op het gebied van sport voor de periode tot en met 2005.
De hoofddoelstelling van deze nota was: achterstanden in sportbeoefening
bij de jeugd en in buurten met een sociaal-economische achterstand verkleinen en tevens de breedtesport en de topsport stimuleren.
Dit wilde het stadsdeel bereiken door:
1 Sportstimulering bij de jeugd in Amsterdam-Noord via het onderwijs met
een individuele test en advies op sportief vlak.
2 Sportstimulering bij groepen met een sociaaleconomische achterstand in
combinatie met het project stedelijke vernieuwing en inzet van het Sportbuurtwerk.
3 Stimuleren van breedtesport door een actieve verenigingsondersteuning,
het oprichten van een aanspreekpunt "Sport in Noord"en aanbod/ trend
gericht werken.
4 Topsport wordt gestimuleerd door het creëren van een topsportcentrum
en de sportdriehoek in het nieuwe centrumgebied Amsterdam-Noord en
gelijksoortige sportmogelijkheden in de wijken.
Sportstimulering via onderwijs
Via andere schoolsportprojecten zoals J.I.B (Jeugd in Beweging)., JUMP-in,
Topscore, de scholierencompetitie op woensdagmiddag en andere naschoolse sportactiviteiten, is er een breed sportaanbod in het kader van de
sportstimulering voor de jeugd. Via kennismakingsactiviteiten op school
kunnen leerlingen kennis maken diverse takken van sport. De sporttalenttest
geeft de leerlingen zicht op hun mogelijkheden binnen verschillende takken
van sport.
Sportstimulering bij groepen met een sociaaleconomische achterstand
Het project JUMP-in richt zich met name op het terugdringen van overgewicht bij kinderen. Op 17 basisscholen loopt JUMP-in. Gebleken is dat overgewicht bij kinderen zich vooral voordoet bij gezin bij een sociaal economische achterstand. Om de doelstellingen van JUMP-in te verwezenlijken
hebben de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de GGD gezamenlijk
een aantal programmaonderdelen ontwikkeld, waarbij er zoveel mogelijk
wordt gewerkt met bestaande activiteiten en instrumenten. Deze programmaonderdelen zijn gericht op zowel de school, de leerlingen, het schoolteam, de vakdocenten, de ouders, sportclubs, sportverenigingen, de buurt
en het stadsdeel. Samen vormen ze JUMP-in.
De invulling van deze onderdelen vindt plaats in samenspraak met de betrokken scholen en het stadsdeel en zijn:
• Schoolsport (Naschoolse sport);
• Oudervoorlichting;
• Beweging in de klas, Kies je kaart (beweeghuiswerk);
• Leerlingvolgsysteem (registratie systeem);
• Club extra (activiteiten voor kinderen met overgewicht).
Binnen het project verzorgen de bewegingsconsulenten van het sportbuurt-
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werk de sport en bewegingsactiviteiten.
Daarnaast is er extra aandacht gegeven aan speciale doelgroepen, zoals
door het project Senioren Actief in de diverse wijken in Amsterdam-Noord.
Door deze doelgroep direct te benaderen, worden ze gestimuleerd om deel
te nemen.
Verenigingsondersteuning
Verenigingsondersteuning heeft ondermeer plaatsgevonden door het inzetten van een verenigingsondersteuner specifiek voor het stadsdeel Amsterdam-Noord. Alle sportverenigingen uit het stadsdeel kunnen een beroep
doen op ondersteuning voor hun verenigingsactiviteiten. Hierbij kan worden
gedacht aan het opstellen van een beleidsplan, ondersteuning bij het werven van nieuwe leden, ondersteuning op het administratieve vlak en dergelijke.
Daarnaast is er een sportloket ingericht in het Floraparkbad. Door het sportloket op deze plaats te situeren is gekozen voor een laagdrempelige, zeer
toegankelijke plek waar de bewoners van Noord gemakkelijk heen kunnen
gaan. De medewerkers van het sportbuurtwerk bemensen het sportloket en
kunnen direct inspelen op de vraag.
Topsport
In het nieuwe Centrum gebied van Amsterdam-Noord zijn de ontwikkelingen
in volle gang. Naast woningbouw zal in het gebied Elzenhagen- Zuid het
nieuwe Floraparkbad verschijnen met daarbij een Topsporthal die het nieuwe onderkomen zal worden van o.a. de Top- en breedtesport handbalvereniging VOC. De sportdriehoek heeft nog steeds potentie7 voor (top) sportambities; ook grootstedelijk, in het kader van de Olympische gedachte.
Aan alle doelen in de nota Noord sport Voort is gewerkt en is vooruitgang
geboekt. Echter, sinds de vorige periode is het sportlandschap in Nederland
en ook in Amsterdam-Noord veranderd. Er zijn meer sportaanbieders, onder
andere in de naschoolse opvang in rond het sportaanbod in de wijk. In de
samenwerking met en tussen deze partijen liggen veel kansen.
Daarom zal de nieuwe sportnota zal de focus veel meer leggen op afstemmen met sportstimulering, naschoolse opvang (NSO) en op de samenwerking met sportaanbieders, zowel met sportverenigingen als met fitnesscentra. Wij willen onze doelstellingen en beoogde resultaten dusdanig
concretiseren dat wij onze werkwijze kunnen evalueren en waar nodig bijstellen. Zo willen wij inspelen op nieuwe ontwikkelingen, met behoud van het
goede Het doel is om de basis te versterken voor huidige sporters én met
het oog op de toekomst.

Noot 7
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Onderzoek heeft uitgewezen dat hiervoor aanzienlijke investeringen nodig zijn.
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3 Sport en bewegen in Amsterdam-Noord

3.1

Ruimtegebruik voor sport
Binnensportaccommodaties
Stadsdeel Amsterdam-Noord beschikt over twee sporthallen (Sporthal de
Weeren en Sporthal Elzenhagen), een zwembad en over diverse gymzalen
(bijlage 3). Het gebruik van de sporthallen, dat wil zeggen de bezetting door
scholen, sportbuurtwerk, maatschappelijke groeperingen en buurtsport, is
redelijk goed. De organisatie van beheer en onderhoud van accommodaties
is verdeeld over drie rayons. Deze organisatiestructuur leidt in de praktijk tot
versnippering van kennis en besluitvorming, waardoor taken en besluitvorming blijven liggen en acties die lang op zich laten wachten.
De sporthallen zijn gedateerd en achterstallig onderhoud leidt tot gevaarlijke
situaties. De twee hallen voldoen kortom niet meer aan de huidige kwaliteiten kwantiteitseisen. In het sportaccommodatieplan van de gemeente Amsterdam (2006) wordt reeds aangegeven dat stadsdeel Amsterdam-Noord
behoefte heeft aan drie of vier sporthallen.
Onderwijs en sport werken steeds meer samen in ondermeer het sportstimulerings- en naschools aanbod. Zowel basisscholen als voortgezet onderwijsscholen geven aan dat zij ruimtegebrek hebben bij het invullen van dit aanbod en voor het verzorgen van de reguliere lessen. Het merendeel van de
gymzalen is niet geschikt voor gezamenlijk gebruik van scholen en verenigingen. De zalen hebben onvoldoende ruimte voor het opbergen van materialen. De samenwerking tussen scholen en verenigingen in gezamenlijk
gebruik kan verbeterd worden. Vooral voortgezet onderwijsinstellingen lijken
te woekeren met de ruimte. Te meer omdat sportaccommodaties waar zij
gebruik van maakten door de herstructurering (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.
Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft momenteel geen compleet beeld van de
accommodatiebehoefte van scholen (binnen- en buitenaccommodatie).
Buitensportaccommodaties
Amsterdam-Noord is binnen Amsterdam het stadsdeel met de meeste sportparken, elf in totaal. Het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties is verdeeld over de drie rayons van sector Stadsdeelwerken en Sport.
Evenals bij onderhoud en beheer van binnensportaccommodaties leidt ook
hier versnippering van de organisatie tot knelpunten rond taakverdeling en
besluitvorming.
De sportparken variëren sterk ik grootte en aanbod. In een schematische
weergave in bijlage 3 van deze sportnota staat per sportpark de bespelingsgraad van het seizoen 2007- 2008, de actuele veranderingen met betrekking
tot de velden en knelpunten en kansen voor de toekomst8.
Wij signaleren een onderbespeling van de velden op vrijwel alle sportparken
(zie bijlage 1), met uitzondering van de velden op sportpark Oostzanerwerf
(vv OSV). De bespelingsgraad ligt gemiddeld rond de 50%. Dat is ver bene-

Noot 8

Pagina 11

Een korte omschrijving van de sportparken in het stadsdeel treft u aan in het Onderzoek
Buitensportaccommodaties (2006).
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den de maat.
Sport in de openbare ruimte
In Amsterdam-Noord zijn in totaal 69 sportlocaties (waaronder trapveldjes,
skate- en skeelerplekken)9. DRO concludeerde begin 2007 dat de diversiteit
en de kwaliteit van de openbare sportaccommodaties in Amsterdam-Noord
aandacht verdient. Het stadsdeel onderneemt op basis van dit onderzoek
actie op deze punten.
In 2008 wordt het eerste Johan Cruijff veld in Amsterdam-Noord geopend in
de Molenwijk. Dit veld komt tot stand op initiatief van sport en door een financiële bijdrage van DMO, GG&GD, Johan Cruijff foundation en het stadsdeel. Binnen het stadsdeel zijn op initiatief van de gemeente bij twee scholen Zoneparcvelden aangelegd: het Universum en de Poolster. Zoneparcs
zijn voor de scholen een succesvolle methode voor betere benutting van de
pleinen.
In 2006 werd het speelruimtebeleid geactualiseerd en op basis hiervan zet
het stadsdeel actief in op het optimaliseren van de formele en informele
speelplekken in het stadsdeel voor de verschillende leeftijdsgroepen.
Sportieve recreatie
Amsterdam-Noord kenmerkt zich door een voor Amsterdam unieke verhouding tussen groen-water en bebouwing van 30-30-30%. Amsterdam-Noord is
daarmee een stadsdeel met relatief veel openbaar groen en water. Inwoners
van Amsterdam-Noord zijn tevreden over de groenvoorzieningen in de eigen
buurt (gemiddeld geven inwoners een 7,0). Deze gebieden zijn echter vaak
ontoegankelijk en niet altijd bruikbaar voor sportieve en recreatieve doeleinden voor zowel kinderen als volwassenen. Zo worden parken bijvoorbeeld
door ouders als onveilige speelplekken gezien voor hun kinderen. Ook zijn
er te weinig goede fiets-, wandel- en kanoroutes. Voor waterrecreatie kan
worden aangesloten bij het natuurproject van het stadsdeel Van IJ tot Gouw
(2007-2010), over de recreatieve relatie tussen Amsterdam en het Waterland.

3.2

Sportverenigingen
Amsterdam-Noord heeft circa 80 sportverenigingen. Sportverenigingen vormen de belangrijkste sportaanbieder in Amsterdam-Noord, en hebben altijd
een belangrijke plek gehad: het stadsdeel heeft relatief veel verenigingen,
de sportdeelname is relatief hoog en er zijn altijd topsportverenigingen geweest (zie bijlage 4).
Sportverenigingen hebben te kampen met een terugloop van het aantal leden en met een tekort aan vrijwillig kader. Tegelijkertijd wordt er steeds
meer van sportverenigingen verwacht met betrekking tot maatschappelijke
inzet. De besturen van een sportvereniging krijgen steeds meer te maken
met wettelijke regelgeving en bijbehorende verantwoordelijkheden. Mede
door de bevolkingssamenstelling -relatief veel inwoners met een lage soci-
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Zie voor een overzicht van activiteiten van Openbare Buitensportaccommodaties de
Stadsdeelscan stadsdeel Amsterdam-Noord (DMO 2008), behorend bij het sport en Beweegplan 2009-2010

Noord - Volop in beweging

DSP - groep

aal economische status- hebben verenigingen in Noord het extra moeilijk om
het hoofd boven water te houden (zie bijlage 2).
De verenigingen kunnen in Amsterdam-Noord gebruik maken van verenigingsondersteuning. Wij zetten verenigingsondersteuners in van Sportservice Noord-Holland, DMO, NKS en KNVB. Sportverenigingen geven aan dat
zij de ondersteuning waarderen, maar in de praktijk meer praktische, uitvoerende ondersteuning wensen. Wij hebben als stadsdeel momenteel een
onvoldoende duidelijk beeld van het gebruik van en behoefte aan verenigingsondersteuning.
In het stadsdeel Amsterdam-Noord is een categorie sportverenigingen
(voornamelijk voetbalverenigingen) die het financieel moeilijk heeft en ternauwernood het hoofd boven water kan houden. Een (toenemende) huur- en
energieschuld bij het stadsdeel is het gevolg. De hoogte van de schulden
baart het stadsdeel grote zorgen.

3.3

Sportstimulering
Het stadsdeel heeft via haar activiteiten (JUMP-in, Topscore, J.I.B. en vakantieactiviteiten) regelmatig contact met sportverenigingen. In het licht naschoolse activiteiten, de combinatiefunctie- en dagarrangementen heeft samenwerking tussen sport en het basisonderwijs grote meerwaarde.
Stadsdeel Amsterdam- Noord verzorgt sportstimuleringsactiviteiten in de
breedste zin van het woord en richt zich op allerlei doelgroepen: (allochtone)
vrouwen, jeugd 12-, jongeren 12+ en senioren en sport als onderdeel van de
zorg. Het accent ligt op het organiseren en stimuleren van sport- en beweegactiviteiten voor de jeugd in de rol van opdrachtgever. Sportbuurtwerk
brengt in feite vraag en aanbod bij elkaar en maakt voor de activiteiten gebruik van sporthallen, buurtcentra, gymzalen bij scholen en pleinen en
openbare veldjes in het stadsdeel. In ’Jong in Noord' worden ten aanzien
van sportstimuleringsaanbod voor de jeugd een reeks doelstellingen geformuleerd. Daarop kan het sportbeleid aansluiten en heeft het stadsdeel de
rol van opdrachtgever op het gebied van sport.
Jongeren
Wij bereiken de doelgroep 0-12 jaar voornamelijk via basisscholen1011 en via
vakantieactiviteiten. Het aanbod organiseren wij soms samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders. Het aanbod is specifiek gericht op
talentontwikkeling, zoals de sporttalenttest die alle basisschoolkinderen via
sportbuurtwerk doorlopen, en het project `De Ster van noord’.12
Welzijnsorganisatie DOCK verzorgt de activiteiten voor de leeftijdsgroep 1223 jaar. Het inzetten op risicojongeren heeft prioriteit. Het stadsdeel heeft
deze doelgroep goed in beeld. Sportbuurtwerk organiseert elke woensdagavond een instuif, een succesvolle activiteit die druk wordt bezocht. Ook is
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Zie voor een overzicht van activiteiten van Sportbuurtwerk in Noord de Stadsdeelscan stadsdeel
Amsterdam-Noord (DMO 2008), behorend bij het sport en Beweegplan 2009-2010
zie voor een overzicht van deelnemende basisscholen de Stadsdeelscan stadsdeel AmsterdamNoord (DMO 2008), behorend bij het sport en Beweegplan 2009-2010
De Ster van Noord is een jaarlijks terugkerend project gericht op talentontwikkeling van de jeugd.
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 (bovenbouw) ontwikkelden zich de afgelopen drie weken op een
bepaald onderdeel en laten dit tijdens de finale zien.
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er aanbod voor islamitische en Hindoestaanse meiden. Ook veelbelovend is
het project Streetwise, een project voor de moeilijkste groepen jeugd en
jongeren in de leeftijd van 8-13 en 14 t/m 23 jaar. Streetwise werkt nauw
samen met buurtbeheer, de scholen, de (sport)verenigingen en Kansweb.
In Amsterdam-Noord doen 11 verenigingen13 mee aan het project Meedoen
Allochtone Jeugd. Coördinatoren vanuit de bond verspreiden hier expertise
en ondersteunen bij het opzetten van projecten, gericht op het openstellen
van de vereniging voor allochtone doelgroepen. In veel projecten worden
ouders en buurtbewoners betrokken om draagvlak te verwerven voor het
project. Soms ook is er betrokkenheid van andere (buurt)partijen, zoals de
wijkagent, huisarts en/of lokale GGD.
Sport in de buurt
Activiteiten in de buurt vinden plaats in buurthuizen, op de pleinen, in jongerencentra en in gymzalen van scholen. De volgende organisaties zijn momenteel in Amsterdam-Noord in de buurt actief: Speeltuinvereniging Spin,
Thuis op Straat (TOS), Kansweb, DOK en Welsean. Knelpunt is de versnippering van het aanbod. Via werkgroep Jeugd en Vrije tijd van het stadsdeel
wordt een evenementenkalender opgesteld en aanbod afgestemd.
Spin organiseert activiteiten voor de doelgroep 4-12 jaar, daarnaast is de
speeltuin open voor andere doelgroepen en zijn er vrijwilligers actief. SPIN
omvat 9 speeltuinen en een 10e locatie in Molenwijk. De kwaliteit van de
speeltuinen is goed; alle speeltuinen zijn recent opgeknapt. De speeltuinen
zijn gratis toegankelijk. De bezoekers vormen een goede afspiegeling van
de buurt: veel allochtone kinderen en veel gezinnen met een lage sociaal
economische status. Spin vervult een functie in de toeleiding van kinderen
naar sportactiviteiten. Momenteel wordt onderzocht of er een extra speeltuin
kan komen in de Bongerd.
Aandachtspunt is dat in het Overhoeks-/centrumgebied, waar momenteel
veel woningen gebouwd worden –waaronder veel eengezinswoningen-, en
ook in Molenwijk, weinig speelvoorzieningen zijn.
Schoolsport
De centrale stad stelt in het ’Sport- en Beweegplan Noord’ (een afgeleide
van het sportplan van de centrale stad) doelen ten aanzien van allerlei stedelijke projecten vanuit DMO die op de scholen plaatsvinden zoals kennismakingslessen JIB, naschools sportaanbod VO scholen/Topscore, sportactieve PO en VO scholen en Jump-In en ook ten aanzien van
vakleerkrachten. In het licht van de verlengde schooldag, de combinatiefunctie- en dagarrangementen heeft samenwerking tussen sport en het basisonderwijs grote meerwaarde. Hier weten sport en onderwijs elkaar nog te
weinig te vinden.
De primair onderwijsscholen en hun samenwerkingspartners worden daarmee de komende jaren een steeds belangrijker aanbieder van sport. Er worden veel activiteiten georganiseerd en er is daarbij ook sprake van samenwerking tussen de verschillende partijen. In het Sport- en Beweegplan
Noord zijn ten aanzien van sterpunt 1 (jonge Amsterdammers: talent ontwikkelen) doelen benoemd ten aanzien van vakleerkrachten, kennismakings-
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De volgende takken van sport zijn vertegenwoordigd: krachtsport, atletiek, turnen, voetbal, judo
en zwemmen.
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lessen JIB, naschools sportaanbod VO scholen/Topscore, sportactieve PO
en VO scholen en Jump-In.
Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft via het gemeentelijke project Topscore
14
een intensieve en langdurige samenwerking met scholen, schoolcoördinatoren en verenigingen opgebouwd. Topscore zou in Noord beter kunnen
inspelen op wensen van de jeugd. Tegenwoordig zijn bijvoorbeeld vechtsporten, zelfverdediging voor meisjes en fitness populair. Daarnaast zijn er
wensen op het gebied van accommodatie. Het heeft namelijk de voorkeur
als er in de eigen gymzaal gesport wordt. Dat is nu niet altijd mogelijk. Tot
slot is er behoefte aan meer topscore assistenten.
Vrouwen
Het is van belang om in dit verband ook activiteiten voor vrouwen te vermelden. Door vrouwen te stimuleren om meer te bewegen geven zij tegelijkertijd
het goede voorbeeld aan hun kinderen. In Amsterdam-Noord is een breed
aanbod voor vrouwen, zoals fietslessen en conditietraining. De activiteiten
hebben een hoge bezettingsgraad.
50+
In het kader van de vergrijzing heeft Amsterdam-Noord een aanbod voor
inwoners van het stadsdeel van boven de 50+. Dit aanbod bestaat onder
andere uit Nordic walking, conditietraining en ook het project Senioren Samen Actief15. Dit aanbod zou meer toegespitst kunnen worden op de –
toenemende- vraag.
Bij ouderen ligt het accent op het verbeteren van de motoriek. Dit draagt bij
aan het zelfstandig wonen en op het sociale aspect van ontmoeten. In overleg met diverse zorgaanbieders bekijken wij hoe sport meer onderdeel kan
worden van de zorgketen. Voorbeeld hiervan is specifieke trainingen in het
zwembad aan patiënten met astma of andere ademhalingsproblemen
De GG en GD heeft onderzoek gedaan naar bewegingsactiviteiten voor senioren in Amsterdam-Noord. Daaruit concluderen zij dat een grote groep,
meestal allochtone, ouderen al in de zorghoek zitten. Vaak bij de fysiotherapie. Dus zij hebben al een (medische) indicatie. Er zou meer aandacht
moeten zijn voor het voortraject en ook voor de doorstroom, wanneer het
zorgtraject wordt afgesloten.
Sport en zorg
Door de constatering van de diverse problemen zoals obesitas, gezondheid,
eenzaamheid, beperkte motoriek bij ouderen en dergelijke, is sport steeds
meer een onderdeel in de zorgcirkel. Zo draagt sport bij aan een gezonde
leefstijl, terugdringen van overgewicht, sociale contacten en levert een bijdrage aan het langer zelfstandig wonen bij ouderen door zich fysiek goed te
voelen. Voor de toekomst is het wenselijk wanneer zorgverzekeraars, sporten zorginstellingen elkaar beter weten te vinden; bijvoorbeeld in het kader
van het project Bewegen op recept. Bewegen op recept wordt ingezet bij
overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en chronische aandoeningen.
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Alle middelbare scholen van het stadsdeel bieden Topscore als naschools aanbod. Dit zijn het
Bredero College, het Bernard Nieuwentijt College, Parnassia en het Clusius College.
Senioren Samen Actief is een sportstimuleringsproject voor inwoners van Amsterdam-Noord
van 50 jaar en ouder. Het project omvat de mogelijkheid om de fitheid te laten meten, deel te
nemen aan een bewegingsprogramma en een advies om deel te nemen aan sportieve activiteiten. Doelstellingen zijn: ontmoeten bevorderen van fitheid
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Doelstellingen van dit project zijn: ziektepreventie en een actieve leefstijl.
Andere succesvolle voorbeelden zijn Big move en Beweeg je beter. Activiteiten van deze projecten zijn bestemd voor interactieve volwassenen.
Specifiek voor ouderen biedt Amsterdam –Noord onder andere het project
Meer bewegen voor ouderen en het project Senioren Samen Actief. Het
aanbod voor ouderen kan beter afgestemd worden op de vraag. Aandacht
voor het aanbod voor deze doelgroep is van belang, gezien de vergrijzing,
die ook in Amsterdam-Noord een rol zal gaan spelen.
Vanuit het programma Jeugd heeft met name het overgewicht bij jongeren
extra aandacht. In 2006 bleek dat Amsterdam-Noord in negatief opzicht boven het landelijk gemiddelde uitkwam. Landelijk was 1 op de 8 kinderen te
zwaar. In Amsterdam-Noord was dat bijna 1 op de 3. Een steekproef onder
1963 kinderen van basisscholen in het stadsdeel leverde op dat 20,7%
overgewicht had en 9,6% obesitas. Een succesvol instrument is ook Jumpin16
G-sport
Op sportpark de Weeren wordt het ‘Ronald McDonald Centre Only Friends’
gerealiseerd. Dit is een sport- en spelcentrum voor kinderen en jongeren tot
25 jaar met een handicap. De accommodatie zal bestaan uit twee sportvelden, een Cruyff Court, atletiekbaan, fitnessruimte, dojo (vechtsportruimte),
speeltuin, clubhuis, zwembad en een grote sporthal. ‘ Only Friends heeft
Amsterdam-Noord te danken is aan het initiatief van haar bewoner Dennis
Gebbink, die daar tevens Amsterdammer van het Jaar (2007) mee is geworden en in 2008 onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, en
de erepenning van Noord heeft ontvangen.
Particulier en commercieel sportaanbod
In Amsterdam-Noord zijn 16 commerciële sportaanbieders gehuisvest,
waaronder fitness. Een kans voor het stadsdeel is om met name onder volwassenen met een achterblijvende sportparticipatie een stijging te bewerkstelligen, door op grotere schaal sportstimuleringstrajecten (ondermeer MBVO, Big Move) te verbinden met fitnesscentra. Mogelijkheden liggen in het
maken van prijsafspraken voor de daluren.
Het stadsdeel constateert dat vrij veel jongeren gebruik maken van deze
sportscholen. Hiermee hebben deze scholen ook een maatschappelijke taak
om deze jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding te geven en te voorkomen
dat deze jongeren hangjongeren worden. Het stadsdeel stimuleert en ondersteunt deze scholen financieel.
De verbinding met sportverenigingen is er in de praktijk te weinig. Sportmakelaars van stadsdeel Amsterdam-Noord kunnen hierin een rol vervullen.
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Jump-in is een project gericht op basisschooljeugd van DMO afdeling Sport en Recreatie, het
stadsdeel en in samenwerking met de GG en GD van Amsterdam. Het project is bedoeld voor
lage ses-scholen, aangezien op deze scholen de problematiek van bewegingachterstand en
zwaarlijvigheid het grootst is. Inmiddels loopt het project op 17 scholen in Amsterdam-Noord,
waar een combinatie van activiteiten wordt georganiseerd gericht op gedragsverandering van
kinderen en hun ouders.
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3.4

Topsport
Topsportaccommodatie
Zoals eerder geconstateerd voldoet zowel de kwaliteit als de kwantiteit van
binnensportaccommodatie niet aan de huidige vraag. Dit geldt ook voor topsportaccommodaties. Stadsdeel Amsterdam-Noord realiseert gelijktijdig met
de bouw van het Nieuwe Floraparkbad een nieuwe topsporthal.
Topsporters en topsportverenigingen
Stadsdeel Amsterdam-Noord organiseert het Sportgala, een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij het stadsdeel zijn sportkampioenen feestelijk
huldigt, talenten en vrijwilligers in de belangstelling zet. Wij koesteren onze
kampioenen, zoals handbalvereniging VOC dat Nederlands landskampioen
is geworden en in het afgelopen jaar op Europees niveau heeft geacteerd.
Maar ook de kanjers van kanovereniging de Viking, Saltor schoonspringen
doen van zich spreken. Uiteraard koesteren wij ook de vrijwilligers die aan
de basis staan van deze successen en de verenigingen draaiende houden.
Evenementen
Stadsdeel Amsterdam-Noord biedt plaats aan diverse grote evenementen,
zoals de 30 van Noord, een marathon georganiseerd door atletiekvereniging
ATOS, finale Nederlands Kampioenschap Dameshandbal, NK trampoline
springen en zo meer.

3.4

Organisatie en beleid van sport
Sport valt binnen stadsdeel Amsterdam-Noord onder de sector Stadsdeelwerken en Sport. Beleid, ontwikkelings- en uitvoeringstaken zijn verdeeld
over sportbuurtwerk, het beleid en bedrijfsbureau en de rayons. Verreweg
het grootste deel van het personeel verzorgt het onderhoud en beheer van
de sportvelden. Daarnaast is er personeel voor beheer en onderhoud van
binnensportaccommodaties en voor sportstimulering. Het stadsdeel verzorgt
zelf de exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties.
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4 Visie, doelen en speerpunten

4.1

Visie en doelstelling
De bevolking van Amsterdam-Noord neemt richting 2012 en daarna flink in
aantal toe, de bereikbaarheid wordt beter en de economische ontwikkelingen zijn veelbelovend. Grootschalige vernieuwingsoperaties en nieuwbouw
in combinatie met een verouderde sportinfrastructuur geven aanleiding tot
veranderingen en biedt kansen. In 2015 is de Noord/Zuid-lijn klaar, woningbouw is gerealiseerd in het Centrumgebied, aan de IJ-oever en op het
NDSM terrein. Er ligt een tweede Coentunneltracé. Kortom, Noord is volop
in beweging. Alles waar we nu in investeren werpt zijn vruchten af over tien
jaar!
2012 en verder: Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft wat te bieden op sportgebied
Stadsdeel Amsterdam-Noord onderhoudt uitstekende banden met haar belangrijkste partners: sportverenigingen, sportinstellingen en sportscholen/
fitnesscentra. Wij weten precies welke verenigingen maatschappelijke taken
boven hun primaire taken (wedstrijden en trainingen) verrichten, zoals naschoolse opvang, sportstimulering, buurtactiviteiten. Wij voeren een gedifferentieerd verenigingsbeleid. Ook kleine clubs met beperkte mogelijkheden
blijven wij belangrijk vinden. Wij hebben nog steeds een rijk gevarieerd aanbod van sport, variërend van kleine wijkgerichte clubjes tot verenigingen die
in de hele regio en zelfs landelijk bekend zijn. Wij benutten de slagkracht
van vrijwilligers van deze verenigingen doordat ons sport- en gezondheidsbeleid daarop is afgestemd.
Sport als doel en als middel
Omgekeerd benutten deze clubs ons beleid omdat wij niet alleen vragen,
maar de clubs ook wat te bieden hebben: goede accommodaties, verenigingsondersteuning en faciliteiten voor hun maatschappelijke taken, zoals
op het gebied van naschoolse opvang, schoolsport, sport voor mensen met
beperkingen en sport en bewegen in de buurten en aan doelgroepen (o.a.
Jeugd). Ook bij interculturele vraagstukken bieden onze ondersteuners de
helpende hand: sport in 2012 en verder is vanzelfsprekend ook multiculturele sport, met grote gemengde verenigingen met kleurrijk kader, clubs die
hun eigen identiteit behouden en openstaan voor iedereen. Kortom, clubs
hebben een grote maatschappelijke functie.
Multifunctionele sportparken
Amsterdam-Noord heeft een divers aanbod van grotere en kleinere sportparken. De organiseerde sport vindt in 2015 een plekje op één van de multifunctionele sportparken met binnen- en buitensport. Op de sportparken zijn
extra voorzieningen (fysiotherapie, kinderopvang en dergelijke) en waar
mogelijk liggen ze dicht bij scholen. De sportparken hebben –zoveel als
mogelijk- de vorm van een sportcentrum nieuwe stijl. Wij zijn met elk sportpark in gesprek over professioneel management, op een aantal sportparken
is het reeds gerealiseerd. Sportverenigingen huren waar mogelijk en van
toepassing hun accommodatie of clubgebouw van het stadsdeel. Ons streven is dat sportverenigingen zich primair op hun kerntaak kunnen richten:
sporten.
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Centrale aansturing vanuit het stadsdeel
Het stadsdeel stuurt beleid en uitvoering van sport centraal aan, met één
gezicht (loket) naar buiten dat van alle markten thuis is: accommodatiebeheer, verhuur, sport en speluitleen, sportstimulering, ontwikkeling, verenigingsondersteuning: alles is daar ondergebracht. Vanuit het sportloket van
het stadsdeel houden sportmakelaars zich bezig met de toeleiding naar
sport via scholen, gezondheidszorg, sportbuurtwerk, wijkorganisaties en
migrantenorganisaties, naar sportaanbieders.
Tevens onderhouden deze makelaars nauw contact met onder andere
sportverenigingen en houden een vinger aan de pols wat betreft hun wensen
en behoeften. De sportmakelaar is het aanspreekpunt om de sportvraag en
het sportaanbod bij elkaar te brengen. Zij toetsen en borgen de aanvraag
en het aanbod en bewaken de kwaliteit en kwantiteit. Zo weten we (risico-)
jongeren te bereiken en te activeren voor sporten en bewegen!
De adviseurs zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het stedelijk en
stadsdeelbeleid. Tevens coördineren en initiëren zij diverse sportevenementen, faciliteren en adviseren besturen van sportverenigingen en zijn adviseur
van het stadsdeelbestuur.
Ook het beheer van binnen en buitenaccommodaties, wordt centraal gecoördineerd, waarbij flexibiliteit en efficiëntie centraal staat. Dit alles om de
sportverenigingen die aldaar hun sport willen beoefenen te faciliteren. Door
zijn mooie accommodaties, groene omgeving en goede bereikbaarheid –
Noord/Zuid-lijn – is Amsterdam-Noord het meest populaire stadsdeel om te
sporten. Ook Amsterdammers van de andere kant van het IJ benutten de
sportfaciliteiten in Amsterdam-Noord.
Nieuw floraparkbad
Medewerkers van het zwembad verzorgen zwemles voor jeugd en volwassenen. Het zwembad biedt ruimte aan recreatief zwemmen, diverse doelgroepen, activiteiten om sportief bezig te zijn en sport op medisch advies.
Voorts bieden zij de faciliteiten voor de diverse verenigingen in het zwembad. Het team van het bad is tevens verantwoordelijk voor het beheer van
de openbare peuterbadjes (ondermeer Pleadenbadje, Adelaarswegbadje)
Doelstelling 2009-2012
Stadsdeel Amsterdam-Noord streeft er kortom de komende jaren naar om
een stevige basis te realiseren voor sporten en bewegen in het stadsdeel.
Dit willen wij bereiken door middel van het aanbieden van kwalitatief en
kwantitatief voldoende sportvoorzieningen én door een breed sportstimuleringsaanbod. Wij willen daarmee tegelijkertijd bijdragen aan de bevordering
van de sociale cohesie in de buurten en de verbetering van de gezondheid
van bewoners.

4.2

Speerpunt: Ruimte voor sport
Na de laatste optimaliseringsronde midden jaren negentig van de vorige
eeuw is het opnieuw tijd om naar de veldenvoorraad te kijken. In de huidige
situatie constateren wij dat er volop ruimte is voor sport en is er onderbespeling. Anderzijds is er behoefte aan uitbreiding van het aantal kunstgrasvelden om intensievere bespeling van ruimte en meer multifunctioneel gebruik
van velden mogelijk te maken. Daarbij willen we ook dat er op de langere
termijn voldoende ruimte voor sport beschikbaar blijft in Amsterdam-Noord
en weloverwogen keuzes maken om grasvelden op te heffen en kunstgras
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aan te leggen. We creëren ook ruimte voor individuele- en
ongebonden sportbeoefening.
We zijn alert op grootstedelijke nieuwbouwprojecten en andere grootstedelijke ontwikkelingen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de actuele
ontwikkelingen rond het structuurplan en de plaats van sportaccommodaties
daarin. Het is van belang vanuit sport duidelijk aan te geven richting Ruimtelijke Ordening wat er nodig is op gebied van sport en bewegen.
We zoeken nog meer de samenwerking op met andere stadsdelen op het
gebied van kennisdeling, en afstemming van activiteiten met betrekking tot
accommodatie en infrastructuur.
We streven er naar daar waar mogelijk en zinvol, multifunctioneel gebruik
van accommodaties te bevorderen. Daarbij sluiten wij aan bij de doelstellingen zoals geformuleerd in het MIPSA 2008-2012. Een goed voorbeeld zijn
Brede Scholen: een multifunctionele onderwijsinstelling waarbinnen onderwijs, welzijn en sport te vinden zijn.
Wanneer velden beschikbaar komen vanwege onderbespeling zal het
stadsdeel eerst onderzoeken of de ruimte kan dienen om aan de behoefte te
voldoen van andere takken van sport. Het inleveren van ruimte voor bijvoorbeeld woningbouw is immers onomkeerbaar. Wij zullen het ruimtegebruik
integraal bekijken, dat betekent dat we ook goed kijken naar wat scholen
nodig hebben
Sportieve recreatie
Wij hebben in aansluiting op het Sportplan 2009-2012 ook aandacht voor
het sportief inrichten en onderhouden van de openbare ruimte. Kinderen
krijgen hierdoor weer de mogelijkheid veilig buiten te spelen en te sporten.
Ook de grote groep ongebonden buitensportende volwassenen (zoals wandelsport hardlopen, skaten) profiteert hiervan. Het structuurplan AmsterdamNoord biedt aanknopingspunten om een visie te ontwikkelen rond ruimte
voor recreatie en sport de komende decennia, zoals fiets en kanoroutes
(raakvlakken met toerisme), bestemming en ontwikkeling van sportparken.
Speelruimte
Wij vinden buitenspelen belangrijk voor kinderen. Buitenspelen draagt bij
aan de gezondheid van kinderen. Goede speelruimte bevordert tevens bij
aan de leefbaarheid in wijken en buurten; het biedt ontmoetingsplekken en
zorgt voor een omgeving waar mensen graag willen wonen. Uit onderzoek
blijkt dat kinderen steeds minder buiten spelen. Die ontwikkeling willen wij
keren.
Herinrichting van ruimte
Bij de spreiding van sportvoorzieningen in Stadsdeel Amsterdam-Noord
vormen het Centrumgebied en het oostelijk gedeelte van Amsterdam-Noord.
aandachtsgebieden. Daar dreigt een mogelijk tekort aan voorzieningen. In
het Oostelijk gedeelte zal geïnvesteerd worden om sporten en bewegen in
de buurt meer toegankelijk te maken.
Om als sport in te kunnen springen op ontwikkelingen rond woningbouw en
(her-) inrichting van wijken is het wenselijk dat er een 'norm' gehanteerd met
betrekking tot een minimaal benodigd sportaanbod in een wijk (a la de norm
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voor speelruimte). Stadsdeel Amsterdam-Noord onderschrijft dit17. Het nieuw
te formuleren Structuurplan voor Amsterdam-Noord biedt aanknopingspunten voor afstemming met Ruimtelijke ordening.

4.3

Speerpunt: Sterke sportverenigingen
De sportverenigingen zijn de grootste sportaanbieder van het stadsdeel en
vertegenwoordigen een enorm sociaal kapitaal. Het vrijwillig kader van
sportverenigingen komt steeds meer onder druk te staan. Tegelijkertijd
wordt er van meer sportverenigingen maatschappelijke inzet verlangt, bijvoorbeeld op het terrein van integratie, naschoolse opvang en sportstimulering. Om voor de toekomst de zelforganiserende structuur te behouden investeren wij extra in sportverenigingen.
Het stadsdeel streeft naar gezonde, sterke sportverenigingen waar de jeugd
goed opgevangen kan worden. Hieronder valt ondermeer verenigingsondersteuning, het inzetten op de versterking van het vrijwilligerskader en het
organiseren van sportcafés.
In de samenwerkingsdriehoek Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) werken sportverenigingen steeds nauwer samen met het stadsdeel, welzijnsorganisaties
en scholen. Kinderen en jongeren die deelnemen aan BOS activiteiten zoals
sportinstuiven en naschoolse kennismakingslessen worden gezonder, overgewicht wordt tegengegaan, en hun sociale vaardigheden nemen spelenderwijs toe. Daarnaast neemt de sociale cohesie in buurten toe doordat ook
de ouders en de buurt betrokken worden.
Er is een categorie sportverenigingen in stadsdeel Amsterdam-Noord dat te
kampen heeft met betalingsachterstanden van ondermeer huur en kosten
voor energiegebruik. Wij maken plannen om huurachterstanden en andere
betalingsachterstanden in de toekomst betalingsregelingen te treffen en te
voorkomen.
Schuldenproblematiek
Wij gaan de consequenties bij wanbetaling duidelijker formuleren en communiceren met de club. Wij willen voorkomen dat schulden van sportverenigingen oplopen. Wij steken daarbij ook de hand in eigen boezem, en zullen
maatregelen treffen om te zorgen dat schulden niet oplopen, en eerder ingrijpen (binnen 3 maanden). Bij achterwegen blijven van betalingen zal de
normale incassoprocedure van het stadsdeel worden toegepast.
Sportverenigingen met huurachterstand moeten de mogelijkheid krijgen een
betalingsregeling te treffen, daarna consequent maatregelen treffen, incasso
en/of contract ontbinden. Daarnaast zal het stadsdeel zich inzicht verschaffen in de financiële huishouding van de sportverenigingen binnen het stadsdeel door (één of twee) keer per jaar de begroting van de vereniging door te
nemen en jaarlijks vóór het nieuwe sportseizoen de boekhouding te laten
controleren door een beëdigd accountant.
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De VNG heeft kengetallen voor sport en spel op basis van inwonertal en NOCNSF
heeft een ruimtelijk sportbeleid ontwikkeld met benodigde ruimte voor sport in landelijk perspectief – de zogeheten ruimteclaim -, maar ook lokaal op basis van specifieke
accommodatiebehoefte waarbij zij uitgaat van gemiddelden.
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Vrijwillig kader
Volgens de stedelijke doelstelling uit het sportplan verzorgen verenigingen in
2012 de helft van het naschoolse sportaanbod en neemt het aandeel verenigingen dat meewerkt aan sportprojecten met een maatschappelijke doelstelling
toe. Wij willen sportverenigingen die zich maatschappelijk willen inzetten graag
de ondersteuning bieden die zij nodig hebben.
Sportcentrum Nieuwe Stijl18
Amsterdam-Noord kent een categorie verenigingen die te kampen heeft met
ledenterugloop en ternauwernood de financiën en het kader rond kan krijgen
om de club draaiende te houden. Deze verenigingen zijn gebaat bij een
overkoepelende organisatie (en accommodatie), die organisatorische en
administratieve taken uit handen neemt van de vereniging, zodat de vereniging zich op de sport en haar leden kan richten. Wij gaan met sportverenigingen en andere partijen in gesprek over de mogelijkheden en een realistisch tijdspad hieromtrent.
Nieuwe verenigingen zullen in de toekomst waar nodig en mogelijk geen
eigen clubhuis in eigendom hebben. In overleg met huidige gebruikers maken zij gezamenlijk gebruik van een bestaand clubgebouw. Bij nieuwbouw
zal ingezet worden op verenigingsverzamelgebouwen, waarbij verenigingen
onderdak kunnen krijgen als huurder. Daarbij moet ruimte zijn voor behoud
voor zelfstandigheid van de vereniging.
In 2012 heeft stadsdeel Amsterdam-Noord tenminste één 'Toppark'19 met
een multifunctioneel verzamelgebouw, waar mogelijk wordt samengewerkt
met leisurepartijen.

4.3

Speerpunt: Sportstimulering
Momenteel ondergaat het sportbuurtwerk in Amsterdam-Noord een organisatieverandering. Sportbuurtwerk bevindt zich in een overgangsfase van
uitvoeringsgericht naar coördinerend werken in een rol van makelaar. De
sportmakelaar zal de verbinding vormen tussen buurtgerichte activiteiten en
de georganiseerde sport. De makelaar houdt contact in de wijken en peilt de
behoefte aan activiteiten en zorgt voor afstemming van aanbod. Het stadsdeel is kortom niet meer de organisator van activiteiten, maar coördineert en
is opdrachtgever. Zo kan sportbuurtwerk meer taken aansturen dan nu het
geval is en is er meer flexibiliteit om in te spelen op lokale vraag. Verenigingsondersteuning vormt een deel van het takenpakket van de sportmakelaar. Voor 2009 wordt het gehele jongerenwerk 12 tot 23 jaar, waaronder
ook het sportaanbod voor deze doelgroep, ondergebracht bij één aanbieder.
Het stadsdeel neemt hierin de rol als opdrachtgever op zich.
We willen daarbij meer inzicht te verkrijgen in de output (deelnemersaantallen) van het aanbod. Op basis van dit inzicht kan waar nodig het aanbod
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Sportcentrum Nieuwe Stijl (ScNS) is een model voor exploitatie en beheer van sportparken,
geïnspireerd op de organisatie van universitaire sportcentra in Nederland. ScNS is gericht op
ondernemerschap, flexibel sportaanbod, zelfstandigheid, service en efficiency in onderhoud en
beheer. De gemeente Amsterdam en de stadsdelen Osdorp en Geuzenveld hebben tussen
2003 en 2007 ervaring opgedaan met ScNS op respectievelijk sportpark Ookmeer en sportpark
de Eendracht.
Er komen zes Amsterdamse topparken waarvoor stadsdelen een plan kunnen indienen.
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bijgestuurd worden.
Jeugd
Voor jongeren is er bij sportstimulering een accent op een gezonde levensstijl, zinvolle vrijetijdsbesteding, opvoedkundige waarden en begeleiding
naar opleidingen.
Sport in de buurt
Kinderen en jongeren (4-19 jaar) kunnen in hun eigen buurt terecht om te
sporten. De doorstroming naar sportverenigingen en talentontwikkeling (met
het oog op topsport) worden gestimuleerd. Stadsdeel Amsterdam-Noord
organiseert een breed scala aan activiteiten op de pleintjes, in de sporthallen en gymzalen, en op de scholen.
De nota Jong in Noord formuleert ten aanzien van jeugdsportstimulering een
reeks doelstellingen waarbij het stadsdeel met sport wil aansluiten in het
kader van het programma Jeugd. Binnen het programma Jeugd worden alle
activiteiten voor jongeren gebundeld.
School en sport
Het stadsdeel zal haar sportstimuleringsprogramma’s de komende jaren
vooral investeren in jeugd in de basisschoolleeftijd. De centrale stad gaat de
komende jaren ook fors investeren op sport op school. Sport op de basisscholen zal actief gestimuleerd worden door een uitbreiding van verschillende programma’s zoals kennismakingslessen, naschools sportaanbod,
JUMP-in, Jeugdsport in Beweging. Op de VO scholen zal Topscore worden
uitgebreid. De regie komt bij het stadsdeel te liggen.
Het stadsdeel streeft ernaar om scholen voldoende mogelijkheden te bieden
om voor lessen bewegingsonderwijs en naschoolse activiteiten gebruik te
maken van buitensportvoorzieningen. Bij renovatie, herindeling of aanleg
van sportparken gaan wij uit van multifunctioneel gebruik, verenigingsverzamelgebouwen en medegebruik door het onderwijs. Nieuw te ontwikkelen
multifunctionele accommodaties (op Sportpark Buiksloterbanne) zullen niet
alleen voor sportverenigingen geschikt zijn, maar ook voor bewoners uit de
buurt, andere doelgroepen en scholen. Daarbij moet ruimte zijn voor eigen
activiteiten van scholen.
Scholen in het stadsdeel bieden dankzij de nieuwe combinatiefuncties meer
sporturen aan. Op scholen vinden kennismakingslessen plaats en bestaat
een naschools sportaanbod. Er wordt gestreefd naar meer sportactieve
scholen. Sportactieve scholen zijn scholen met een structureel naschaaols
aanbod.
Volwassenen
Bij ouderen is sportstimulering ondermeer gericht op het verbeteren van de
motoriek en de sociale aspecten van sport naast de zorg.
Sport en beweging voor vrouwen
Ouders vervullen een voorbeeldrol richting hun kinderen. Uit recent onderzoek is gebleken dat kinderen het sportieve gedrag van hun ouders kopiëren. Aangezien vrouwen vaak een groot deel van de opvoeding voor hun
rekening nemen, en vrouwen uit gezinnen met een lage sociaal economische status over het algemeen minder sporten en bewegen, willen wij ons
specifiek op deze doelgroep richten.
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Het stadsdeel streeft ernaar om een aanbod voor vrouwen (fietslessen, conditietrainingen en weerbaarheidstrainingen) te blijven verzorgen, en zo mogelijk, ook te vernieuwen. Sportbuurtwerk zal de activiteiten voor vrouwen
ook vanuit de nieuwe rol van makelaar blijven begeleiden.
Bewegen voor ouderen
De doelgroep ouderen zal ook in stadsdeel Amsterdam-Noord door vergrijzing toenemen. Deze doelgroep verdient daarom onze aandacht. Wij willen
het huidige aanbod voor 50+ ers versterken en aansluiten op de vraag.
Sport voor doelgroepen
Wij continueren het bestaande aanbod voor vrouwen, zoals fietslessen en
conditietrainingen. Daarnaast zetten we in op het ontwikkelen van nieuw
aanbod, zoals weerbaarheidtrainingen, train de trainer cursus voor deelnemers die de fietslessen met succes hebben gevolgd en RSLA cursussen
voor begeleiding vrouwensport. Wij zullen ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn rond hardlooptrainingen in samenwerking met Nike.
G-sport
Het stadsdeel zal waar nodig informeren over en verwijzen naar de (private)
voorzieningen van Only Friends en daar waar mogelijk samenwerken.
Samenwerking met sportscholen en fitnesscentra
Het sportplan wil ruim baan geven aan sportscholen om dat daar de daluren
gebruikt kunnen worden voor specifieke doelgroepen. Het stadsdeel zal
gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om samen te gaan werken
met fitnesscentra. Mogelijkheden liggen in het maken van prijsafspraken
(met name in de daluren).

4.5

Speerpunt: Topsport
Stadsbreed wordt topsport in Amsterdam beschouwd in het licht van de
Olympische gedachte (richting 2028). Amsterdam heeft Olympische ambities
en wil samen met het Rijk, NOC*NSF en de G4 een Olympisch plan 2028
opstellen, dat kan uitmonden in de kandidatuur van Nederland voor de
Olympische spelen van 2028.
In aansluiting hierop wil stadsdeel Amsterdam-Noord volop ruimte bieden
aan topsport en talentontwikkeling. Dit doet zij door te investeren in accommodatie en faciliteiten voor topsport en door aandacht te schenken aan de
relatie topsport en onderwijs.
Stadsdeel Amsterdam-Noord wil in samenwerking en afstemming met Stichting Topsport Amsterdam en DMO de faciliteiten voor topsporters verbeteren
op scholen en op accommodaties, en ook door woonruimte en begeleiding
te regelen voor topsporters.

4.6

Speerpunt: Centrale organisatie van sport binnen het stadsdeel
Het stadsdeel Amsterdam-Noord heeft zich voorgenomen om haar sportmedewerkers centraal aan te sturen: een centrale beheer- en sportstimuleringsorganisatie voor Amsterdam-Noord inclusief verenigingsondersteuning.
Per 1 januari 2009 zal de nieuwe organisatieontwikkeling een feit zijn..
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Alle uitvoeringstaken voor sport, zoals verhuur, beheer en exploitatie van sportaccommodaties en sportstimulering worden ondergebracht op één centrale plek
binnen de organisatie. Sport en bewegen, leisure, recreatie en naschoolse sport
vallen alle onder het pakket aan diensten waartoe het stadsdeel op gebied van
sport geoutilleerd moet zijn.
Externe partners, zoals scholen en verenigingen weten nu vaak niet bij wie
ze in het stadsdeel moeten zijn als het om sport gaat. Van belang is een
duidelijk aanspreekpunt voor sporters en sportaanbieders: dat kan in de
vorm van een sportloket (voor verenigingen, bewoners, scholen, etc.). waar
alle aanbod op een rij gezet wordt. Zo vormt het sport- en beweegaanbod
één gezicht naar buiten toe. Bundeling van de taken opgebied van sport
heeft een aantal voordelen: ze kan meer klantgerichtheid en efficiënt werken, accommodaties worden beter benut en personeel kan flexibeler worden
ingezet. Ze kan ook meer pro-actief handelen en daar activiteiten inzetten
waar het nodig is. Tot slot biedt deze organisatievorm meer gelegenheid
voor kennisdeling.
Betrekken van sportverenigingen bij het sportbeleid
Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft met de bijeenkomsten voor sportverenigingen van Amsterdam-Noord in het Tolhuys een uitstekend middel in handen om verenigingen te betrekken en te raadplegen. Dit middel wordt een
nieuw leven ingeblazen. We gaan na hoe een bredere doelgroep vanuit de
sport te kunnen bereiken. Wij gaan de informatie via het sportloket en via de
website verbeteren. De informatiepagina van het stadsdeel vormt een uitstekend medium voor sportverenigingen om zich te presenteren aan bewoners.
Wij gaan een platform met verenigingen oprichten, dat mede aan de hand
van de aard van de problematiek of de locatie kan wisselen van samenstelling. Om adviezen in een breder perspectief, namelijk stadsbreed, te kunnen
plaatsen is het wenselijk om het contact met de Amsterdamse sportraden en
adviesraden van andere stadsdelen te versterken.
Activiteitenmatrix
In de activiteitenmatrix (H5) zijn de speerpunten uitgewerkt in bijbehorende
maatregelen. De kosten worden gedekt uit de reguliere begroting, waar nodig door herverdeling van middelen en personeel, en uit voorziene investeringen zoals opgenomen in het PMI.
4.7

Financiën
De financieel gevolgen van de maatregelen uit de sportnota die niet vallen
onder de reguliere begroting (zie bijlage 3) worden uitgewerkt in het uitvoeringsplan van de sportnota. Veel maatregel uit de sportnota vallen onder het
Sportplan Amsterdam en komen daarom in aanmerking voor cofinanciering
door de centrale stad en stadsdeel Amsterdam-Noord.
Het stadsdeel streeft ernaar om voor de financiering van deze maatregelen
te zoeken naar externe investeringen, subsidies en overige geldbronnen.
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5 Activiteitenmatrix sport stadsdeel AmsterdamNoord 2009-2012

In dit hoofdstuk stellen wij de actiepunten vast die voortvloeien uit de speerpunten uit hoofdstuk 4 en de aandachtspunten uit hoofdstuk 3.
Zie tabel.

.
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Streefresultaat (nu- 2012 - en
verder)

Knelpunten

Kansen

Maatregelen

Betrokkenen

1

Efficiënter ruimtegebruik door het terugbrengen van het aantal grasvelden. In
combinatie daarmee aanleggen van
20
kunstgras aan.

Optimalisering ruimtegebruik velden door
opheffen en verplaatsen van velden

Stadsdeel, DMO (toppark)

Herverdeling van ruimte in het Centrum
gebied Amsterdam- Noord (CAN), Sportbark de Melkweg en Sportpark Buiksloterbanne biedt kansen.

Ontwikkelen stadsdeelbreed plan 'Aanpak
sportparken' Selecteren locatie toppark(en)

Stadsdeel

Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling van
vereningsverzamelgebouwen in Amsterdam-Noord. Instellen werkgroep stadsdeel
en sportverenigingen om mogelijkheden en
draagvlak te onderzoeken

Stadsdeel, sportverenigingen

1

Stadsdeel en centrale
stad (sportaccommodatieplan 2006)

Ruimtegebruik
In 2012 is de bespelingsgraad van
de velden in Amsterdam-Noord
verhoogd

1

In 2012 is sportpark Buiksloterbanne heringericht.
2 In 2012 is sportpark de Melkweg heringericht en zijn er diverse achterstallige onderhoudswerkzaamheden
opgepakt
3 In 2012 is er tenminste één
sportpark met professioneel
management
In 2012 is er in Amsterdam-Noord
één verzamelgebouw gerealiseerd.

In 2012 zijn er meerdere gymzalen en sportzalen gerealiseerd
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De bespelingsgraad is laag: rond
50%
2 Stadsdeel heeft niet goed in beeld
waar velden kunnen worden geschrapt en waar en hoeveel behoefte is aan kunstgras.
Concentratie van sportparken/ velden
en sportverenigingen in het westelijk
deel van Amsterdam-Noord. Het
tekort in het centrumgebied kan
opgevangen worden door herontwikkelen van sportpark Schellingwoude
en/ of sportpark Buiksloterbanne.

(Buiten-) sportverenigingen beschikken
vaak over een eigen clubgebouw. Het
beheer en onderhoud vragen veel tijd
en middelen. Een deel van de sportverenigingen kan dit niet (meer) opbrengen.
1 Sporthal de Weeren en Sporthal
Elzenhagen zijn gedateerd en
hebben veel achterstallig onderhoud.
2 Organisatie en beheer van binnensportaccommodaties is momenteel versnipperd, waardoor
besluitvorming blijft liggen.
3 Het merendeel van de gymzalen
is niet geschikt voor gezamenlijk
gebruik van sportverenigingen en
scholen.

1

2

Stimuleren van multifunctioneel gebruik
van accommodatie wanneer verenigingen beneden een bepaalde grens komen qua bespelinggraad en/ of ledenaantal (al dan niet in combinatie met een
betalingsachterstand)
Het stadsdeel is in gesprek met voortgezet onderwijsscholen om qua accommodatie aan te sluiten bij nieuw te
bouwen multifunctionele accommodatie. ROC kan daar een sporthal bouwen en stageplekken creëren voor
studenten van de opleiding Sport en
Bewegen.
De samenwerking tussen sportverenigingen en scholen kan verbeteren,
o.a. door versterken regierol stadsdeel

2

In beeld brengen behoefte binnenaccommodaties vóór 2010, zodat resultaten kunnen worden meegenomen in het
volgende PMI.
In overbruggingsperiode naar nieuwbouw wordt circa 200.000 euro gereserveerd worden om onveilige situaties
te voorkomen.

Kunstgras is minder seizoensgebonden en heeft mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. In navolging van het kunstgrasveld bij sportvereniging OSV zullen toekomstige kunstgrasvelden
geschikt worden gemaakt voor zowel voetbal, handbal als korfbal (qua belijning).
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Het stadsdeel zet zich in op het
optimaliseren van de formele en
informele speelplekken in het
stadsdeel voor de verschillende
leeftijdsgroepen.
In 2012 zijn er in het stadsdeel
voldoende binnenlocaties beschikbaar voor ongeorganiseerde
en anders georganiseerde sporten beweegactiviteiten

Het geactualiseerde speelruimtebeleid
(2006) geeft verbeterpunten aan van
speelplekken in het stadsdeel

Voor het oostelijk deel van AmsterdamNoord ligt het speerpunt bij het realiseren
en benutten van voorzieningen in de
buurt, zoals een goede sporthal.

Aanpakken verbeterpunten naar aanleiding
van onderzoek openbare buitensportaccommodaties van DRO (2007

Stadsdeel, Centrale
stad, Johan Cruyff
Foundation

Op dit moment is er onvoldoende,
kwalitatief passende, ruimte.

Nieuwe gymzalen: stadsdeel houdt rekening multifunctioneel gebruik. Bestaande
gymzalen: stadsdeel maakt deze geschikt
voor dubbel gebruik: door school en
21
sportverenigingen.

Kansen en mogelijkheden onderzoeken van
mogelijke locaties en hoe deze in te richten

Stadsdeel, centrale stad

In 2012 is er in het stadsdeel ten
minste één recreatieroute (bijvoorbeeld voor hardlopen en/ of
fietsen)

Mogelijkheden tot sportieve recreatie
worden te weinig benut. De openbare
ruimte is ontoegankelijk en/ of bestrating is ongeschikt voor recreatief gebruik.

Aandacht voor het ontwikkelen van en toezien
op naleving van normeringen voor sportieve
inrichting openbare ruimte

Stadsdeel

In 2012 is er zo mogelijk een
multifunctioneel sportcentrum
gerealiseerd op sportpark de
Melkweg
In 2012 is er een nieuw Floraparkbad gerealiseerd

Er is momenteel achterstallig onderhoud.

Mogelijke locaties: Noorderpark en IJoever, het NH kanaal (roeien). Wij willen
fiets- en kanoroutes verbeteren. Sportieve
recreatie in verband brengen met de visie
op sportparken, zoals bijvoorbeeld bij
Sportpark Schellingwoude en sportpark
Kadoelen: fietsen, Nordic walken etc. ook
in georganiseerd verband (training en
22
route). Aanleggen van veilige kindlinten.
Herontwikkeling leidt tot kansen voor een
multifunctionele accommodatie

Het huidige Floraparkbad voldoet niet
meer.

Aan het zwembad wordt ook een topsporthal gerealiseerd en is er overleg met
de dienst zorg en samenleving inzake het
AGO therapiebad uit Diemen. Door de
ligging tegenover het Over het IJ ziekenhuis ligt de combinatie van sport en zorg
voor de hand.

Stadsdeel Noord bouwt een nieuw Floraparkbad ter vervanging van het oude. Het
zwembad en sporthal zal onderdeel gaan
uitmaken van een multifunctioneel complex
(fysiotherapie, huisarts, hotel, woningen) in
het centrumgebied van Noord, locatie Elzenhagen.

Stadsdeel

1
2

Het kader van sportverenigingen wordt
geprofessionaliseerd door verenigingsondersteuning en de inzet van combinatiefuncties en clustermanagers, waardoor de druk
op het vrijwillig kader van de sportverenigingen afneemt.

1

Stadsdeel

Bedrag reserveren voor inlopen achterstallig
onderhoud aan de huidige accommodaties in
de tussenliggende periode

Sportverenigingen
In de periode 2009-2012 werkt
10% van de sportverenigingen
actief samen met de gemeente
Amsterdam of het stadsdeel in
sportprojecten met een maatschappelijke doelstelling

Noot 21
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3

(Gebrek aan) vrijwillig kader
Sportbesturen krijgen steeds
meer te maken met wettelijke regelgeving en bijbehorende verantwoordelijkheden
Samenwerking sportbuurtwerk,
sportverenigingen en onderwijs
(PO en VO)

2
3

Inventariseren welke sportverenigingen
zich maatschappelijk willen inzetten en
wat deze verenigingen nodig hebben om
dit tot stand te brengen
Verenigingen begeleiden bij hun aanvraag
voor een combinatiefunctionaris
Verenigingen informeren over subsidiemogelijkheden en fondsen

Zoals het creëren van een aparte ingang voor het gymlokaal, ruimte voor opbergen materiaal sportvereniging.
Dit zijn veilige en herkenbare fiets- en wandelroutes voor kinderen, waar ook jongeren en volwassenen gebruik van kunnen maken.
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In 2012 zijn er geen verenigingen
met betalingsachterstand

Een deel van de sportverenigingen in
Amsterdam-Noord heeft te maken met
hoog opgelopen betalingsachterstanden voor huur en energie

Het stadsdeel biedt de verenigingen verenigingsondersteuning

Momenteel is er een onvoldoende
duidelijk beeld van het gebruik van en
de behoefte aan verenigingsondersteuning.

In 2012 zijn er combinatiefunctionarissen actief in AmsterdamNoord

Het is een uitdaging om geschikte
mensen voor deze functie te vinden,
die voldoende ervaring hebben binnen
sport- en onderwijssector en met voldoende 'gewicht'.

Een aantal sportverenigingen in AmsterdamNoord hebben aangegeven interesse te
hebben in een combinatiefunctionaris

1

4

Sportverenigingen met een betalingsachterstand kunnen in aanmerking komen voor
een betalingsregeling

Schuldenproblematiek aanpakken door duidelijker communiceren van consequenties en
bijtijds ingrijpen wanneer het fout dreigt te
gaan middels de reguliere incassoprocedure
van het stadsdeel.
Verenigingsondersteuning wordt onderdeel
van het takenpakket van de sportmakelaar.
Daarnaast is één van de doelstellingen van
de zogenaamde combinatiefunctie het
professionaliseren van de sportvereniging.
Het stadsdeel vervult een informerende en
coördinerende rol rond de combinatiefuncties.
Middelen reserveren

Stadsdeel

Ondersteuning door sportmakelaars van de
Dienst Sport van Amsterdam-Noord/ Evaluatie bereik, eventueel bijstellen, samenwerking
met verenigingen versterken

Topscore: uitbouwen
en verbeteren programma voor deze
doelgroep, ruimte voor
lokale initiatieven,
flexibiliteit sportbuurtwerk.

•

Stadsdeel en centrale
stad

Stadsdeel

Stadsdeel en centrale
stad

Sportstimulering
In 2012 is het percentage sportende jongeren in stadsdeel Amsterdam-Noord gelijk aan dat van
de rest van de stad (80% sport
één keer per week, en 50% sport
twee keer per week)

2

3

Uitvoering geven aan doelen en
maatregelen met betrekking tot
primair onderwijs conform afspraken rond het Sport- en Beweegplan Amsterdam-Noord

Coördinatie en afstemming van
sport- en spelactiviteiten (in de
buurt) kan beter
Scholen willen betrokken willen
worden om een aansprekend
aanbod te creëren en hun eigen
initiatieven te kunnen ontplooien.
Het gebruik kan over het algemeen nog verbeteren. Drempels
voor deelname zijn: armoede, bereikbaarheid, slechte accommodaties en onbekendheid.

5

Wij constateren dat er voldoende
aanbod aan sport en bewegen is
Er zijn volop samenwerkingsmogelijkheden tussen sport en onderwijs. o.a.
in het kader van de verlengde schooldag, dagarrangementen (ook wel
wijkarrangementen genoemd), en andere naschoolse activiteiten op PO
scholen. Tevens zijn scholen een
partner in het signaleren van gezondheidsproblemen, waarbij sport een
bijdrage kan leveren aan het verhelpen of voorkomen daarvan.

Schoolbesturen hebben beslissingsbevoegdheid in aanstelling van vakdocenten

•
•
•
•
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In 2012 hebben alle PO scholen in Noord
een vakleerkracht LO
In 2012 is er 0% toename van kinderen
en jongeren met obesitas en overgewicht
Op iedere PO school in Amsterdam is in
2012 een vakdocent LO werkzaam (90%
nu)
In 2012 wordt op alle scholen in Amsterdam-Noord J.I.B./Jippie aangeboden (nu
56%)
50% van de PO scholen heeft naschools
aanbod

Uitvoering geven aan doelen en
maatregelen met betrekking tot
voortgezet onderwijs conform
afspraken rond het Sport- en
Beweegplan Amsterdam-Noord

1

Scholen beslissen zelf of ze een
sportactieve school willen zijn

Topscore:
• beter inspelen op wensen van de
jeugd, tegenwoordig zijn vechtsporten, zelfverdediging voor meisjes
en fitness populair
• Betere accommodatie. Het beste is
als er in de eigen gymzaal gesport
wordt.
• Meer topscore assistenten

Topscore:
• Structureel aanbod van activiteiten
• Intensieve en langdurige samenwerking
met scholen, schoolcoördinatoren en
verenigingen
• Bezoek van topwedstrijden door deelnemers van topscore
• Bij de trainingen wordt toegewerkt naar
competities, toernooien en het klapstuk
de topscore finals
• Alle middelbare scholen in Noord doen
mee en hebben een schoolcoördinator
• Leerlingen worden opgeleid om een
functie binnen de sport te bekleden

•
•
•
•

In 2012 is het percentage VO scholen met
Topscore gehandhaafd (100%)
In 2012 behoudt Noord 15 sportactieve
VO scholen (nu 15)
In 2012 heeft Noord 3 sportactieve VO
scholen (nu 1)
In 2012 heeft Noord 1 sportbuurtclub
opgericht

Stadsdeel en centrale
stad

Niet-westerse meiden bereiken is een
lastige opgave.

Streetwise en instuif van sportbuurtwerk
zijn succesvolle activiteiten om risicojongeren te bereiken.

Het totale aanbod van 12+ is uitbesteed aan één
partij. Met deze partij afspraken maken over:
1. Specifiek aanbod voor islamitische en Hindoestaanse meiden 2. Specifiek sportaanbod
voor risicojongeren 3. Risicojongeren worden
opgeleid tot sportbegeleider
Sport als middel zal vaker worden ingezet ten
behoeve van de veiligheid/jeugd 12+.

Stadsdeel

In 2012 is de trend van dalend
lidmaatschap onder volwassenen
gebroken

Sport- en beweegactiviteiten voor
doelgroepen worden momenteel
incidenteel gefinancierd uit budgetten
van sportbuurtwerk en het Beleidsen bedrijfsbureau SWS. Een aantal
van deze budgetten valt weg, waardoor het aanbod in gevaar komt. De
veranderende werkwijze van sportbuurtwerk, naar een makelaarsrol

Nieuwe sport- en beweegactiviteiten te
ontwikkelen, zoals weerbaarheidstrainingen voor meisjes en vrouwen, 'train
de trainer' cursussen voor deelnemers
aan de fietscursus/ RSLA cursussen
voor begeleiding vrouwensport en
hardlooptrainingen in samenwerking
met Nike.

•

Stadsdeel, centrale stad

In 2012 zijn sportstimuleringstrajecten in verbinding gebracht met
fitnesscentra

Momenteel is er weinig samenwerking
tussen gezondheidscentra, ouderenzorg, huisartsen 9doorverwijzing) en
fitnesscentra

Fitnesscentra hebben de beschikking
over professioneel kader
Fitnesscentra hebben de beschikking
over ruimte en materiaal
Fitnesscentra zijn populair bij (jong-)
volwassenen.

Stimuleren van samenwerking binnen sportstimuleringstrajecten voor specifieke (inactieve)
doelgroepen en/of mensen met fitnesscentra
om een laagdrempelig aanbod op te stellen.

2
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In 2012 worden meer risicojongeren door middel van
sportprogramma's bereikt
In 2012 worden meer nietwesterse meiden door middel
van sportprogramma's bereik

•
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Stimuleren van vrouwensport: fietslessen,
conditietrainingen, weerbaarheidstrainingen,
train de trainer cursussen voor deelnemers
fietslessen, hardlooptrainingen (in samenwerking met Nike).

Stadsdeel/ GGD

In 2012 kunnen meer mensen met
een specifieke sportvraag deelnemen aan het reguliere aanbod

Mannen en allochtonen nemen in
verhouding weinig deel aan bewe23
gingsactiviteiten. Bij het ontwikkelen
van nieuwe activiteiten en het werven
van nieuwe deelnemers aan bestaande activiteiten moet hier rekening meegehouden worden.

Integrale aanpak van sport en gezondheid, mede in het kader van de Wmo.

Bewegen voor 50+ wordt een aandachtspunt
van zowel de sportmakelaar als van de task
force sport en bewegen 50+.

Stadsdeel

1

1

Het stadsdeel sluit aan bij het topsportbeleid van
de centrale stad. Ze zal waar mogelijk en gewenst topsport faciliteren.

Stadsdeel, Centrale stad

Topsport
Ruimte bieden aan de ontwikkeling van talenten

2
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Momenteel is er bij het stadsdeel
geen aanspreekpunt voor topsport
Het stadsdeel geeft te weinig publiciteit aan topsportprestaties van
bewoners van Amsterdam-Noord

Aanspreekpunt instellen voor
topsportbeleid binnen het stadsdeel.
2 Publiciteit zoeken voor topsportsuccessen binnen het stadsdeel.
3 Topsporters financieel ondersteunen en waar mogelijk faciliteren
4 Het stadsdeel kan topsportfaciliteiten en topsportprestaties beter
promoten richting bedrijven, waardoor mogelijkheden worden gecreëerd voor sponsoring.
5 Stimuleren ontwikkeling LOOT
school
Belijning afstemmen op tv opnames

In 2012 is er een topsporthal
gerealiseerd
In 2012 worden de sport- en
beweegactiviteiten in AmsterdamNoord gecoördineerd door sportmakelaars
Organisatie

Huidige voorzieningen voldoen niet.
Momenteel is er versnippering van
aanbod

Aanbod beter afstemmen op de vraag
vanuit sporters en direct gekoppeld aan
de sportverenigingen in de buurt

Stadsdeel en centrale
stad

1 januari 2009 is er sprake van
bundeling van taken rond sport
binnen Stadsdeel AmsterdamNoord

Beheer en onderhoud van binnen- en
buitensportaccommodaties versnipperd

Krachten bundelen, kennis delen,
efficiënter werken
Centralisatie van verhuur

Stadsdeel

Bron GG&GD mei 2008
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Stadsdeel

Bijlage 1 Demografische gegevens

Amsterdam-Noord bestaat uit de volgende buurten: Volewijck IJplein en
Vogelbuurt Tuindorp Nieuwendam, Tuindorp Buiksloot, Nieuwendammerdijk
en Buiksloterdijk, Tuindorp Oostzaan, De Bongerd (nieuwbouwwijk, gereed
in 2013), Oostzanerwerf, Molenwijk, Kadoelen, Nieuwendam-Noord, Buikslotermeer, Elzenhagen (nieuwbouwwijk, gereed in 2013), Banne Buiksloot,
Buiksloterham, Overhoeks (nieuwbouwwijk, gereed in 2015), Nieuwendammerham en Landelijk Noord (met de dorpen Zunderdorp, Ransdorp, Holysloot, Durgerdam en Schellingwoude).
Amsterdam-Noord heeft momenteel 87.000 inwoners. Het stadsdeel kent
een lage bevolkingsdichtheid ten opzichte van de rest van Amsterdam (938
t.o.v. 2275 per km2). 25% van de bevolking valt in de leeftijdscategorie 0-19
jaar en 16% is ouder dan 65 jaar. De grootste groep wordt vertegenwoordigd door de leeftijdscategorie 20 – 34 jaar, namelijk 41%. De prognose is
dat het stadsdeel qua bewonersaantal in 2030 is gegroeid tot 105.000. Het
percentage niet-westerse allochtonen is 35% (Dienst O&S, 2008).
Het gemiddeld besteedbaar inkomen (2004) per inwoner van Noord is €
11.000 per jaar en per huishouden € 24.000. Dit ligt onder de stedelijke gemiddelden (respectievelijk €12.600 en €25.200). Op een onlangs gemaakte
sociaal-economische rangorde van de stadsdelen in Amsterdam komt Amsterdam-Noord uit op de 4e plaats (Dienst O&S, 2008).
In totaal worden er 4581 uitkeringen verstrekt door Dienst Werk en Inkomen
en 7464 door het UWV. De potentiële beroepsbevolking van AmsterdamNoord (bevolking van 15-64 jaar) bestaat uit 57459 mensen en daarvan zijn
er 25678 werkzaam. Het werkloosheidspercentage is 8,7%.
In het stadsdeel zijn 29 basisscholen te vinden waar 8038 leerlingen naar
toe gaan, 213 leerlingen gaan naar speciaal basisonderwijs, 652 naar
(voortgezet) speciaal onderwijs, 1003 naar voortgezet onderwijs en 193 volgen praktijkonderwijs. In het stadsdeel bevindt zich vier scholen voor voortgezet onderwijs.
De verwachting is dat de sociaal-economische rang van Amsterdam-Noord
de komende jaren zal toenemen, net als de rest van Amsterdam binnen de
ring (met name het Centrum gebied). De trend van de vergrijzing zal in Amsterdam minder sterk doorzetten dan in de rest van het land. Het aandeel
niet-westerse allochtonen zal naar verwachting afnemen. (Stadsdelen in
cijfers 2007, Dienst O&S)
Sportdeelname
Op basis van de RSO definitie mag iemand zich sporter noemen als men
minimaal één keer per maand (12x per jaar) een sport (heeft) beoefend. Op
basis van deze definitie is 65% van de Amsterdammers een sporter. In het
stadsdeel Noord ligt dit percentage iets lager: circa 62% van de inwoners is
sport op basis van de definitie van RSO. Mogelijke verklaring is dat in Am-
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sterdam-Noord relatief veel kinderen en ouderen wonen. Ook ligt het gemiddeld (gezins-) inkomen lager dan in de rest van Amsterdam24.
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Bron: Satdsdeelscan: Amsterdam-Noord (DMO 2008)

Noord - Volop in beweging

DSP - groep

Bijlage 2 Overzicht binnen- en buitensport

1.
Sportpark Elzenhagen
atletiek
sporthal

65%.

•
•

handhaving van de atletiekbaan;
opheffing van de 4 grasvelden en 1 trainingsveld voor voetbal;
• opheffing van 7 tennisbanen en 2 binnenbanen (draagluchthal).
Op de huidige locatie van Elzenhagen zal in het kader van de ontwikkelingen Centrum-AmsterdamNoord (CAN) onder andere woningbouw gaan plaatsvinden. Dat heeft tot gevolg dat het tennispark
Elzenhagen en de voetbalvelden van DWV op deze plek verdwijnen, de atletiekbaan binnen de huidige
locatie zal worden verplaatst en de sporthal Elzenhagen zal worden afgebroken. Tennisclub Elzenhagen zal verhuizen naar sportpark Vliegenbos en de voetbalvereniging DWV naar Buiksloterbanne.

2.
Sportpark De Weeren
Handbal, voetbal
Sporthal,

43%,
55%

•

Nvt

•

12,5 %,
64%,
50%

•

handhaving 3 grasvelden en 1 trainingsveld voor
voetbal;
• handhaving wielerbaan, nieuwbouw clubgebouw
Ulysses;
• inrichting van het overige deel t.b.v het centrum
voor kinderen met een beperking;
• opheffing 1 handbalveld op sportpark De Weeren (zie hierboven)
Er is een groot sport- en spelcomplex ingericht voor kinderen met een beperking, ‘Only Friends’, gerealiseerd met private financiering. Sporthal de Weeren is sterk verouderd en is aan vernieuwing toe.

3.
Sportpark Vliegenbos
Tennis

Transformatie van voetbal naar tennis, 7
banen

4.
Sportpark Buiksloterbanne
Handbal, honkbal,
voetbal

Velden: Sportpark Buiksloterbanne wordt
geheel opnieuw ingericht. Nieuwe locatie van
Voetbalvereniging DWV. Op het park zullen
xx kunstgrasvelden worden aangelegd.
Mogelijke heraanleg atletiekbaan, honk-softbalvereniging Volewijckers onderzoekt verhuizing naar
Kadoelen.

5.
Sportpark de Melkweg
Voetbal 63%, hand63%,
• handhaving 2 handbalvelden
bal 36%, korfbal
36%,
43%
43%
De aanleg van het nieuwe (tweede) Coentunneltracé heeft consequenties voor Sportpark de Melkweg.
Dit sportpark willen we herinrichting met oog op de lange termijn. Wij willen in samenwerking met de
Adviesraad Sport, scholen, welzijnsorganisaties, private partijen etc. onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een multifunctioneel verenigingsverzamelgebouw te realiseren.

6.
Sportpark Oostzanerwerf
voetbal

80%

•

1 kustgrasveld 2007

Ledenstop bij OSV

Pagina 34

Noord - Volop in beweging

DSP - groep

7.
Sportpark Tuindorp Oostzaan
59%
Op dit sportpark is sprake van onderbespeling.

8.
Sportpark Schellingwoude
73%
Klein, hard nodig voor dat deel van de stad om in voorzieningenbehoefte te voorzien. Mogelijkheden
tot sportieve recreatie uitbreiden.

9.
Sportpark Kadoelen
Hockey, voetbal

77%,
58%

•

handhaving van 3 grasvelden en 1 trainingsveld ten
• behoeve van voetbal;
• handhaving van 19 tennisbanen en 9 binnenbanen;
• handhaving van 3 hockeyvelden en vervanging van 1 van
• de 2 grasvelden door kunstgras).
In 2006 is gekozen voor maximale groei van hockeyvereniging FIT op de huidige locatie. Als de huidige groei van FIT doorzet is over een aantal jaar een extra kunstveld (hockey) nodig (sluit bij opgave
sportaccommodatieplan 2006). Er liggen kansen om diverse herinrichtingsvraagstukken aan te pakken. Er wordt gesproken over mogelijke nieuwe accommodatie voor honk softbal, wanneer Volewijckers naar dit park verhuisd. Hier zijn ingrediënten aanwezig voor de ontwikkeling van een multifunctioneel sportpark, mogelijk in combinatie met een nieuwe sporthal.

10.
Sportpark Durgerdam -voetbal
11.
Sportpark Zunderdorp -voetbal
Sporthallen en gymzalen
Sporthallen
• Sporthal de Weeren
• Sporthal Elzenhagen
Gymzalen
• 39 grotere en kleinere gymzalen
• 26 zijn beschikbaar voor verhuur

Dienst Stadsdeelwerken en Sport
(rayon Oost) heeft de verantwoordelijkheid voor de exploitatie, onderhoud en beheer
Het beheer en exploitatie ligt bij de
sector SWO.

Beraming benodigd aantal velden25
Huidige situatie
29 competitievelden
zijn (29 gras en 0
kunstgras) en 8 trainingsvelden

Noot 25
Noot 26
Noot 27
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201026
16 grasvelden, 4
kunstgrasvelden en 3
trainingsvelden

201527
10 kunstgrasvelden en
8 grasvelden

In de praktijk zal het benodigd aantal velden hoger zijn, aangezien je praktisch nooit een
optimale bespeling per veld kunt halen, gezien de spreiding van de velden over het stadsdeel
Accommodatieplan 2006
Sportplan 2009-2012. Een bijstelling naar beneden ten opzichte van het accommodatieplan
2006 van 10 naar 8 kunstgrasvelden
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Bijlage 3 Begroting en meerjareninvesteringsprogramma
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Bijlage 4 SWOT Sport in Amsterdam- Noord

Sterke punten
Respondenten geven aan dat er veel mooie dingen gebeuren op het gebied
van sport. Het stadsdeel is relatief groen en heeft ook relatief veel ruimte
voor sport. Het stadsdeel kent relatief veel sportverenigingen waar veel bewoners actief zijn28. Het stadsdeel, welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen organiseren veel activiteiten voor de jeugd in alle leeftijdscategorieën.
Er zijn succesvolle activiteiten voor risicojongeren. Het stadsdeel is volop in
ontwikkeling op gebied van woningbouw en infrastructuur, qua bevolkingssamenstelling en op de langere termijn ook bevolkingsgroei.
Zwakke punten
De organisatie van het sport- en beweegaanbod is versnipperd. Activiteiten
van verschillende organisaties kunnen beter op elkaar afgestemd worden.
Het nu lang niet altijd duidelijk wie wat en wanneer organiseert. Sport kan
meer daadkracht uitstralen en zich meer profileren door sport: visie op ruimtegebruik – één plan voor Amsterdam- Noord-, een duidelijk aanspreekpunt
voor clubs die zich willen ontwikkelen op maatschappelijk gebied en meer
aandacht voor (top-)sportprestaties. Ook intern kan sport zich meer profileren. Sportverenigingen missen momenteel gerichte ondersteuning en een
duidelijk aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met plannen en met vragen
en plannen. Accommodaties zijn verouderd. Acties blijven liggen.
Kansen
Kansen liggen er volop. Een aantal sportverenigingen heeft zichzelf aangemeld bij het stadsdeel om in aanmerking te komen voor een combinatiefunctionaris. Deze verenigingen denken vooruit en willen inspelen op huidige en
toekomstige ontwikkelingen in samenwerking tussen sport en onderwijs.
Deelname aan dergelijke projecten en impulsen vraagt veel van de organisaties. Het is van belang om sportverenigingen de kans geven dat te doen
waar ze goed in zijn: het organiseren van sportactiviteiten. Kansen liggen in
toenemend multifunctioneel gebruik van accommodaties en het vergroten
van de rol van sportaanbieders voor de buurt.
Knelpunten
Een deel van de sportverenigingen in Noord heeft moeite het hoofd boven
water te houden. Zij geven aan niet aan te kunnen haken bij de huidige vormen van verenigingsondersteuning en bij projecten gericht op maatschappelijke inzet van sportverenigingen. Deze verenigingen zijn van belang voor
diversiteit van het sportaanbod in Amsterdam -Noord, maar herkennen zich
niet in het huidige beleid van de gemeente Amsterdam. Ook zij hebben behoefte aan passende ondersteuning en een duidelijk aanspreekpunt.
Een ander belangrijk knelpunt in Amsterdam Noord is dat het stadsdeel
doelgroepen kent, uit lage inkomensgroepen, met een lage sportdeelname.

Noot 28
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Samen bieden de verenigingen circa 30 verschillende takken van sport Een aantal van deze
clubs spelen op topsportniveau.
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Bijlage 5 Bronnen
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Noord Sport Voort, beleidsnota 2002-2005.
Ambitie Sportbuurtwerk Amsterdam-Noord.
Een notitie over hoe sport en bewegen versterkt kan worden door een
samenwerking tot stand te brengen tussen de Buurt, het Onderwijs en de
Sport.
Sport- en beweegplan Noord - Sportplan 2009-2012.
Aanvulling op de notitie “Intensivering Bos- pad in Noord” (26 september
2007); nader verslag van een onderzoek naar de verschuiving van het
sporten door de jeugd in Stadsdeel Amsterdam-Noord bij de reguliere
sportverenigingen naar deelname aan sporten/ bewegen/ dansen bij
sportscholen, club- en buurthuizen en dansscholen.
Onderzoek Buitensportaccommodaties, maart 2007 (concept).
Sport en beweegplan Amsterdam-Noord 2009-2012.
Sport voor vrouwen. De vrouw als sportief rolmodel voor de jeugd (2008).
Speelruimtenota, geactualiseerd 2006.
De Amsterdamse commerciële sport in beeld – een inventarisatie van
commerciële sportaanbieders en hun accommodaties in Amsterdam,
Paul Duijvestijn Subgroep.
Jong Noord 2007-2010.
Programmabegroting 2008 stadsdeel Noord.
Rapportage Inventarisatie bewegingsactiviteiten Amsterdam-Noord (concept 15 mei 2008)
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John van der Weide,

Voorzitter Commissie Sociale Zaken

Abdelhak Belkasmi

Commissie Sociale Zaken

Ingrid Eegerdingk
Herman de Jong

Sectormanager SWW (R.O. en R.I.B) stadsdeel
Amsterdam-Noord
projectmanager sportverplaatsingen

Mark Vlaar

Bewegingsconsulent Sportbuurtwerk

Ans Nijman

manager Sportbuurtwerk a.i.

Dirk van der Craats

buurtmanager SWS, rayon Oost

Ineke Bakker

Rayonmanager Oost

Hans van Moorsel

rayonmanager rayon West

Rene Winteraeken

Hoofd Sport

Cees Vervoorn

directeur ALO Amsterdam

Charles Urbanus

Stichting Topsport Amsterdam Topsportcoördinator

Ellie Miedema

programamanager Jeugd

Marian van Raayen

GG en GD

Martin Eleveld

Voorzitter Adviesraad Sport Amsterdam-Noord

Maloek de Greeff, Pim Storm

Secretaris Amsterdamse Sportraad

Jeroen Verwaaijen

Hockeyvereniging FIT

Bernard Melchers

Voetbalvereniging de Dijk

Hendrik Koppe

Handbalvereniging VOC

Heike Janssen

Welzijnsorganisatie SPIN

Kees Berghout

Vakdocent LO Brederode College
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