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Samenvatting 

In deze rapportage worden de resultaten besproken van een enquête onder de leden van het 

Gemeentepanel Venlo over enkele aspecten van het sportbeleid. De uitkomsten van het onderzoek 

zullen meegenomen worden bij het opstellen van de nieuwe gemeentelijke sportvisie. Tevens zullen 

de onderzoeksresultaten als “input” gebruikt worden voor de openbare discussie over het 

toekomstige sportbeleid van de gemeente Venlo, die in januari op de gemeentelijke website van 

start gaat. 

In totaal hebben 739 leden van het panel de digitale vragenlijst ingevuld.  

 

Het onderzoek leverde onder andere de volgende bevindingen op: 

• Een ruime meerderheid van de leden van het gemeentepanel vindt dat gymlessen op 

basisscholen niet alleen de verantwoordelijkheid van de scholen zijn, maar ook van de 

gemeente. 

• Indien de panelleden zelf een budget zouden mogen verdelen over verschillende activiteiten 

en voorzieningen op het gebied van sport in de gemeente Venlo, dan zouden ze het grootste 

bedrag reserveren voor gymlessen op basisscholen, alsmede voor het subsidiëren van 

sportverenigingen. Het kleinste bedrag zou uitgetrokken worden voor sportactiviteiten voor 

lokale bedrijven en hun werknemers. De meerderheid van de ondervraagden vindt het ook 

geen taak van de gemeente om zorg te dragen voor een sportaanbod voor bedrijven. 

• Een ruime meerderheid van het panel is wel van mening dat sportverenigingen, die subsidie 

ontvangen van de gemeente, iets terug dienen te doen voor de gemeente. 

• Over de vraag of de gemeente sportverenigingen moet kunnen dwingen om te fuseren, 

lopen de meningen uiteen. 

 

Het rapport bevat twee bijlagen. De eerste bijlage bevat een opsomming van de opmerkingen en 

suggesties, die de respondenten naar aanleiding van het onderzoek kenbaar hebben gemaakt. Veelal 

betreft het een toelichting of aanvulling op de antwoorden, die men gegeven heeft. In de tweede 

bijlage is de gebruikte vragenlijst opgenomen. Daarbij is tevens de frequentieverdeling per vraag 

vermeld. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

De gemeente Venlo ontwikkelt momenteel een nieuwe sportvisie voor de periode 2013 t/m 2018. 

Deze sportvisie zal richtinggevend zijn voor het gemeentelijk sportbeleid in de komende jaren.  

De behoefte aan een nieuwe sportvisie is met name ontstaan door gewijzigde maatschappelijke en 

sociaaleconomische omstandigheden. Doordat de financiële situatie van de gemeente Venlo de 

afgelopen jaren verslechterd is, ziet de gemeente zich genoodzaakt de ambities uit 2007 bij te stellen 

en anders in te vullen. Daarbij past een andere rolverdeling tussen overheid en burgers c.q. het 

particulier initiatief. In het kader van de kerntakendiscussie wordt bezien welke (kern)taken de 

overheid nog dient te vervullen en welke  -veelal uitvoerende-  taken uitbesteed kunnen worden aan 

burgers, verenigingen of andere organisaties.  

 

Er is de gemeente veel aan gelegen de nieuwe sportvisie in overleg met de burgers, verenigingen en 

maatschappelijke organisaties te ontwikkelen. Om de opvattingen van de burgers en organisaties te 

peilen worden meerdere instrumenten ingezet. Zo wordt begin januari 2013 op de gemeentelijke 

website een discussiehoek ingericht, waar iedere burger zijn of haar zegje kan doen over sport 

gerelateerde zaken. Vooruitlopend op de discussies heeft er eind december 2012 een peiling 

plaatsgevonden onder het Gemeentepanel Venlo. Het Gemeentepanel is een groep burgers, die zich 

bereid heeft verklaard om jaarlijks deel te nemen aan enkele digitale enquêtes, die betrekking 

hebben op diverse gemeentelijke beleidsterreinen. De uitkomsten van de peiling zullen 

meegenomen worden bij de uitwerking van de sportvisie. Daarnaast zullen de onderzoeksuitkomsten 

gebruik worden als “input” voor de discussies op internet. 

 

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de bevindingen van de peiling onder het burgerpanel.. 

 

 

1.2 Onderzoeksopzet 

In overleg met het gemeentelijke Sportbedrijf is een beknopte vragenlijst samengesteld. Deze 

vragenlijst bevatte een tiental stellingen over (mogelijke) gemeentelijke taken en 

verantwoordelijkheden op het gebied van sport. Daarnaast werd in de vragenlijst aan de leden van 

het panel gevraagd een fictief budget te verdelen over een aantal sporttaken en -activiteiten.  

Medio december 2012 werden de 3.320 leden van het Gemeentepanel via een e-mail uitgenodigd de 

digitale vragenlijst in te vullen. Uiteindelijk hebben 739 personen (ofwel 22% van alle panelleden) de 

vragenlijst ingevuld.  
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2 Opvattingen over de taak van de gemeente op sportgebied 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van het vragenblok over de mening van de 

panelleden over de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op sportgebied. Zoals eerder 

gezegd hadden deze vragen de vorm van stellingen. Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre ze 

het met de stellingen eens of oneens zijn. 

 

 

2.1 Stelling 1:  Investeren in Venlose topsporttalenten is geen taak van de gemeente 

De meerderheid van de panelleden (namelijk 53%) is het eens met de stelling, dat het geen taak van 

de gemeente is om te investeren in Venlose topsporttalenten: 30% van de respondenten is het daar 

helemaal mee eens en nog eens 23% enigszins. Iets minder dan een derde van de respondenten is 

het niet met de stelling eens. 

 

 

In het onderzoek is nagegaan of de mening over de stellingen verschilt tussen mannen en vrouwen, 

tussen verschillende leeftijdsgroepen en tussen de inwoners van de verschillende stadsdelen. Voor 

de eerste stelling (m.b.t. de gemeentelijke taak om te investeren in lokale topsporttalenten) kon 

geen (statistisch significant) verschil tussen de genoemde groepen aangetoond worden. Met andere 

woorden: mannen denken er niet significant anders over dan vrouwen, jongeren verschillen niet 

wezenlijk van ouderen en ook wordt er niet anders over deze kwestie gedacht in de verschillende 

stadsdelen van de gemeente. 

 

 

 

2.2 Stelling 2:  Gymlessen op basisscholen zijn niet alleen een verantwoordelijkheid van scholen, 

maar ook van de gemeente 

Bijna vier van de vijf ondervraagden onderschrijft de stelling, dat gymlessen op basisscholen niet 

alleen een verantwoordelijkheid zijn van de scholen, maar ook van de gemeente. 

 

 

46 33 7 6 7 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gymlessen op basisscholen zijn niet alleen een verantwoordelijkheid van 

scholen, maar ook van de gemeente

helemaal mee eens enigszins mee eens niet mee eens, maar ook niet mee oneens

enigszins mee oneens volstrekt mee oneens weet niet/ geen mening
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De opvatting van mannen over de verantwoordelijkheid van de gemeente voor gymlessen in het 

basisonderwijs verschilt niet van die van vrouwen. Evenmin wordt er in de verschillende stadsdelen 

van de gemeente Venlo anders over deze verantwoordelijkheid van de gemeente gedacht.  

Wél wordt er door verschillende leeftijdsgroepen anders over deze verantwoordelijkheid gedacht. De 

leeftijdsgroep 45+ onderschrijft de stelling meer dan de personen onder 45 jaar. 55-Plussers 

onderschrijven de stelling nog meer dan 45-plussers en 65-plussers onderschrijven de stelling nog 

meer. Van de 65-plussers onderschrijft maar liefst 86% de stelling. Het is opvallend dat de 

leeftijdsgroep 35 t/m 44 jaar  (waaronder waarschijnlijk veel ouders met kinderen) de stelling het 

minst onderschrijft: 21% van deze groep is het niet eens met de stelling. Dit neemt echter niet weg, 

dat ook in deze groep een grote meerderheid (namelijk 73%) van mening is dat gymlessen op 

basisscholen mede een verantwoordelijkheid van de gemeente vormen. 

 

 

 

2.3 Stelling 3:  Voor wat hoort wat: sportverenigingen moeten voor de jaarlijkse subsidie die ze 

krijgen iets terugdoen, dat een wezenlijke bijdrage levert aan de gemeentelijke 

doelen 

Ook deze derde stelling krijgt van de panelleden veel bijval: 72% van de ondervraagden is van mening 

dat sportverenigingen, die subsidie ontvangen van de gemeente, iets terug moeten doen voor de 

gemeente. 

 

 

Hoewel ook een meerderheid van de vrouwen (68%) van mening is dat gesubsidieerde 

sportverenigingen iets terug moeten doen voor hun subsidie, zijn mannen het duidelijk vaker eens 

met deze stelling; namelijk 75%.  

Ook wordt er binnen diverse leeftijdsgroepen wat anders gedacht over het “voor wat hoort wat”-

principe. Over het algemeen is het zo dat naarmate men ouder is, de stelling meer wordt 

onderschreven. Van de jeugd onder 18 jaar is 44% het met de stelling eens. Dat percentage loopt op 

tot boven de 75% bij de respondenten boven 45 jaar. 

In de verschillende stadsdelen wordt niet anders over de stelling gedacht. 

 

 

 

2.4 Stelling 4:  De gemeente moet geld investeren in beweegactiviteiten voor jeugd en jongeren, 

die kampen met overgewicht 

Een meerderheid van de respondenten (54%) vindt dat de gemeente inderdaad beweegactiviteiten 

voor jeugdigen met overgewicht financieel dient te ondersteunen. 
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Voor wat hoort wat: sportverenigingen moeten voor de jaarlijkse subsidie die ze 
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Mannen zijn in hun oordeel wat uitgesprokener dan vrouwen: zij kiezen meer voor de antwoord-

alternatieven “helemaal mee eens” en “helemaal mee oneens”. En hoewel het aandeel mannen en 

vrouwen dat het met de stelling eens is vergelijkbaar is, zijn vrouwen het vaker oneens met de 

stelling. 

Vooral jeugdigen onder 18 jaar vinden dat de gemeente moet investeren in beweegactiviteiten voor 

jeugdigen met overgewicht. Maar liefst 79% van deze leeftijdsgroep is het met de stelling eens. De 

minste bijval ondervindt de stelling in de leeftijdsgroep 45 t/m 54 jaar. In deze groep is 47% het met 

de stelling eens. 

In het onderzoek kon geen verschil aangetoond worden in de mening van de inwoners uit 

verschillende stadsdelen. 

 

 

 

2.5 Stelling 5:  De gemeente moet investeren in het sportaanbod voor studenten in Venlo 

Volgens de panelleden heeft de gemeente niet alleen een verantwoordelijkheid ten aanzien van 

gymlessen in het basisonderwijs, maar 56% is ook van mening dat de gemeente moet investeren in 

het sportaanbod voor studenten in Venlo. 

 

 

De opvattingen over deze stelling verschillen niet wezenlijk tussen mannen en vrouwen en evenmin 

tussen de inwoners van verschillende stadsdelen.  

Jongeren onder 18 jaar en 65-plussers vinden echter in grotere getale, dat de gemeente moet 

investeren in het sportaanbod voor studenten, dan de leeftijdsgroep 18 t/m 44 jaar. Van de jongeren 

onder 18 jaar is 62% het met de stelling eens, bij de 65-plussers bedraagt het percentage 64%, terwijl 

het bij de groep 18 t/m 44 jaar 46% is. 
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2.6 Stelling 6:  Sportverenigingen moeten door de gemeente gedwongen kunnen worden om te 

fuseren 

De meningen over deze stelling lopen uiteen: 41% van de panelleden vindt dat de gemeente 

sportverenigingen inderdaad moet kunnen dwingen om te fuseren, maar 38% is het daar niet mee 

eens. Daarnaast kan 22% geen eenduidig antwoord op de vraag geven. 

 

 

Bijna de helft van de mannen (49%) is van mening dat de gemeente sportverenigingen moet kunnen 

dwingen tot een fusie, terwijl dit aandeel bij de vrouwen nog geen één op drie is (namelijk 31%). 

Onder de jongeren onder 34 jaar is het aandeel personen, dat vindt dat de gemeente clubs moet 

kunnen dwingen om te fuseren, lager dan het aandeel, dat van mening is dat de gemeente 

verenigingen niet moet kunnen dwingen tot een fusie. Bij de oudere leeftijdsgroepen is deze 

verhouding omgekeerd. Verder valt te constateren dat een vrij groot aantal respondenten van onder 

18 jaar (namelijk 22%) de antwoordcategorie “weet niet/ geen mening” heeft aangekruist bij deze 

vraag. 

Inwoners van Arcen/Velden/Lomm (47%) en Tegelen/Steyl/Belfeld (44%) onderschrijven de stelling 

meer dan inwoners uit de stadsdelen Blerick (35%) en Venlo (30%). Deze verschillen zijn echter 

statistisch niet significant op het 5%-niveau (maar wel op het 10%-niveau). 

 

 

 

2.7 Stelling 7:  De gemeente moet inwoners van de gemeente, die niet sporten omdat ze het niet 

kunnen betalen, financieel ondersteunen 

Een ruime meerderheid van de deelnemers aan de enquête (namelijk 62%) vindt dat de gemeente 

inwoners, die niet sporten omdat ze dat niet kunnen betalen, financieel moet ondersteunen. 

 

In alle stadsdelen wordt ongeveer hetzelfde over deze stelling gedacht. Evenzo bestaat er geen 

wezenlijk verschil tussen de opvatting van mannen en vrouwen. Wel valt te constateren dat 

personen in de leeftijdsgroep 18 t/m 44 jaar kritischer staan tegenover het financieel ondersteunen 

van mensen, die het sporten niet zelf kunnen betalen, dan andere leeftijdsgroepen. 
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2.8 Stelling 8:  Het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten voor ouderen in de gemeente Venlo 

is voldoende 

Bij deze stelling springt het in het oog, dat een relatief groot aandeel respondenten het antwoord 

“weet niet/ geen mening” heeft aangekruist. Blijkbaar durven deze personen geen oordeel te geven 

over de toereikendheid van het aanbod sport- en beweegactiviteiten voor ouderen in de gemeente. 

Zo’n 29% acht het aanbod voldoende, maar 15% vindt het aanbod juist onvoldoende. 

 

 

Verder valt het op dat het aandeel inwoners, dat het aanbod sport- en bewegingsactiviteiten voor 

ouderen voldoende acht, onder ouderen zelf groter is dan onder andere leeftijdsgroepen. Van de 

groep 55 t/m 64 jarigen vindt 32% het aanbod voldoende en van de 65-plussers vindt 38% het 

aanbod toereikend. (Het vergelijkbare stedelijk gemiddelde is  -zoals gezegd-  29%). Van de andere 

kant is eveneens het aandeel inwoners, dat het aanbod NIET voldoende vindt, onder ouderen hoger 

dan onder jongeren. Onder de 55 t/m 64 jarigen bedraagt dit percentage 20% en onder de 65-

plussers 24%. Deze schijnbare tegenstrijdigheid wordt veroorzaakt door het aandeel personen dat 

geen mening over de stelling heeft. Dat aandeel is onder ouderen beduidend lager dan onder 

jongeren. 

In het onderzoek kon geen verschil aangetoond worden tussen mannen en vrouwen en tussen 

verschillende stadsdelen. 

 

 

 

2.9 Stelling 9: Naschoolse sportactiviteiten voor de jeugd op basisscholen is geen 

verantwoordelijkheid van de gemeente 

De meerderheid van de leden van het Gemeentepanel (54%) vindt naschoolse sportactiviteiten voor 

basisschoolkinderen geen verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 

 

Vrouwen denken hier niet anders over dan mannen. En evenmin verschilt de mening tussen de 

inwoners van verschillende stadsdelen. Het aandeel inwoners dat het eens is met de stelling stijgt 

naarmate men ouder is. Bij de jongeren onder 18 jaar is 28% het met de stelling eens en dat 
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percentage stijgt naar 63% onder de 65-plussers. De “knip” ligt ongeveer bij 45 jaar: bij personen 

onder 45 jaar ligt het percentage onder 50% en bij de 45-plussers ligt het percentage boven 50%. 

 

 

 

2.10 Stelling 10: De gemeente Venlo moet zorgen voor een sportaanbod voor bedrijven in de 

gemeente en hun medewerkers 

De meeste panelleden vinden het geen taak van de gemeente om te zorgen voor een sportaanbod 

voor bedrijven en hun medewerkers: 55% is het dan ook niet met de stelling eens tegenover 22% dat 

de stelling wél onderschrijft. 

 

 

Mannen wijzen de stelling meer af dan vrouwen: het aandeel mannen dat het niet eens is met de 

stelling bedraagt 59% en bij vrouwen bedraagt dat percentage 49%. De leeftijdsgroep boven 35 jaar 

verwerpt de stelling in hevigere mate dan de jongeren onder 35 jaar.  

Er bestaat geen verschil van mening tussen de inwoners van de verschillende stadsdelen. 
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3 Verdeling fictief budget over een aantal sportactiviteiten 

Naast het peilen van de mening van de leden van het Gemeentepanel over de hiervoor besproken 

tien stellingen, werd aan de panelleden ook gevraagd om een imaginair budget van € 1.000,- te 

verdelen over een achttal activiteiten en voorzieningen op sportgebied. De hoogte van het 

geldbedrag, dat men aan een activiteit toekent, vormt min of meer een indicatie voor het belang dat 

men aan deze activiteit hecht; althans als gemeentelijke taakstelling. 

 

 

De panelleden trekken gemiddeld 26% van het budget (ofwel € 260) uit voor gymlessen op 

basisscholen. Een iets lager bedrag (€ 230) bestemt men voor subsidies aan sportverenigingen. Voor 

het financieel ondersteunen van inwoners, die geen geld hebben om te sporten, reserveert men 

€ 130. Het minste trekt men uit voor sportactiviteiten voor bedrijven (€ 30).  

Drie procent van het budget wil men graag besteden aan activiteiten, die niet in de vragenlijst 

genoemd worden. In onderstaande “wordle” zijn de genoemde andere activiteiten grafisch 

weergegeven. 
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Hoe groter het woord in de grafiek, des te vaker is het genoemd. Het woord “gehandicaptensport” 

springt direct in het oog, evenals het woord “accommodaties”. Hieronder volgt een integrale 

opsomming van de genoemde alternatieve bestedingsdoelen. 

 

accommodaties                                                                                                                                                                                                                                                  

accommodaties                                                                                                                                                                                                                                                  

accommodaties                                                                                                                                                                                                                                                  

accommodaties                                                                                                                                                                                                                                                  

Actief randvoorwaarden creëren zodat initiatieven van verenigingen de ruimte krijgen.                                                                       

Begeleiding van besturen van sportverenigingen                                                                                                                                                                                                                 

beloning vrijwilligers                                                                                                                                                                                                                                         

besparing                                                                                                                                                                                                                                                      

betaalbare accommodaties                                                                                                                                                                                                                                        

bewegwijzering                                                                                                                                                                                                                                                 

Boksschool                                                                                                                                                                                                                                                     

Bovenstaande opties allemaal niet, sport is een luxe waar de gebruiker voor kan/moet betalen                                                                   

Cultuur                                                                                                                                                                                                                                                        

de recreatie sport bmx baan van zand                                                                                                                                                                                                                           

de Venloop                                                                                                                                                                                                                                                     

evenementen als 4daagse, zwem4daagse, beachsportdagen                                                                                                                                                                                                          

faciliteiten                                                                                                                                                                                                                                                   

gehandicapte sport                                                                                                                                                                                                                                             

gehandicapte sport                                                                                                                                                                                                                                             

gehandicapten                                                                                                                                                                                                                                                  

gehandicaptensport                                                                                                                                                                                                                                             

gehandicaptensport                                                                                                                                                                                                                                             

gehandicaptensport                                                                                                                                                                                                                                             

gehandicaptensport                                                                                                                                                                                                                                             

Gehandicaptensport                                                                                                                                                                                                                                             

gehandicapte sporters                                                                                                                                                                                                                                           

gemeente zelf sportcentra laten exploiteren                                                                                                                                                                                                                    

goed bereikbare en voor iedereen gratis toegankelijke 'sport'toestellen in bv parken. In het buitenland  vaker al gezien bij 

speeltuintjes ook toestellen voor volwassenen die zo( samen met kind) kunnen bewegen                                               

groen, bankjes, jeu de boules, recreëren en bewegen op de mooie plekjes in onze gemeente                                                                                                                                                                       

incidentele activiteiten in Venlo                                                                                                                                                                                                                              

incidentele sportevenementen                                                                                                                                                                                                                                   

kinderen met overgewicht                                                                                                                                                                                                                                       

knelpunten wegnemen                                                                                                                                                                                                                                            

medische begeleiding                                                                                                                                                                                                                                           

moet elkaar helpen.                                                                                                                                                                                                                                            

onderhoud sporthallen                                                                                                                                                                                                                                          

Ondersteuning niet alledaagse sportactiviteiten zoals motorsport e.d.                                                                                                                                                                                          

onkosten vergoeding vrijwilligers                                                                                                                                                                                                                             

oosterse vechtsport                                                                                                                                                                                                                                            

opleiding begeleiding                                                                                                                                                                                                                                          

opleiding goede leiders                                                                                                                                                                                                                                        

realiseren van een nieuwe trimbaan                                                                                                                                                                                                                            

sport voor de jeugd in de wijken                                                                                                                                                                                                                             

sport voor gehandicapten                                                                                                                                                                                                                                    

sportmogelijkheden op "straat" aanleggen                                                                                                                                                                                                                   

Sportrecreatie, water, land, lucht                                                                                                                                                                                                                        

sportveldjes in wijken                                                                                                                                                                                                                                   

sportvoorzieningen in de natuur                                                                                                                                                                                                                         

sportzalen, faciliteiten                                                                                                                                                                                                                               
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subsidie sportdagen                                                                                                                                                                                                                                   

Subsidie voor familie sporten                                                                                                                                                                                                                        

Subsidie voor sportverenigingen die wat terug doen voor de gemeente                                                                                                                                                                                 

teruggave aan burger                                                                                                                                                                                                                               

toegankelijk maken bv visvijver                                                                                                                                                                                                                   

trapveldjes of anders                                                                                                                                                                                                                            

uitleg waarom sporten belangrijk is                                                                                                                                                                                                             

veilige spullen sportschool                                                                                                                                                                                                                    

voorzieningen zoals schaatsbaan, wielerbaan, etc. dit zijn sporten die ook ouderen graag doen                                                                                                                                                 

vrijwilligers                                                                                                                                                                                                                                

VVV                                                                                                                                                                                                                                         

zwemlessen basisonderwijs                                                                                                                                                                                                                  

zwemlessen op de basisschool                                                                                                                                                                                                              

zwemmen chronisch zieken                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

3.1 Verschil in budgetverdeling tussen mannen en vrouwen 

In onderstaand staafdiagram is aangegeven hoe mannen het budget van € 1.000 over de activiteiten 

hebben verdeeld en hoe vrouwen dat hebben gedaan.  

 

 

Hoewel er meerdere verschillen zijn in de verdeling van het budgetverdeling tussen mannen en 

vrouwen, zijn slechts de volgende verschillen (statistisch) significant: 

• Mannen wijzen een hoger bedrag toe aan subsidies voor sportverenigingen. 

• Vrouwen schuiven meer geld door naar naschoolse sportactiviteiten voor de jeugd. 

• Evenzo geven vrouwen een hoger bedrag aan sportactiviteiten voor bedrijven en hun 

werknemers. 

 

 

 

3.2 Verschil in budgetverdeling tussen verschillende leeftijdsgroepen 

Op dezelfde wijze is onderzocht of er verschillen bestaan tussen diverse leeftijdsgroepen qua 

verdeling van het fictieve budget van € 1.000. Uit de volgende grafiek blijkt dat er inderdaad 

verschillen zijn. De verschillen zijn voor het merendeel van de budgetposten ook (statistisch) 

significant. Alleen de verschillen voor het financieel ondersteunen van mensen, die het sporten zelf 

niet kunnen betalen, en de verschillen bij de categorie “Anders” zijn niet significant.  
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Uit bovenstaande grafiek kan onder andere het volgende gesignaleerd worden: 

• Voor gymlessen op basisscholen wordt het laagste bedrag uitgetrokken door jongeren onder 

18 jaar. 65-Plussers reserveren hier het hoogste bedrag voor. Zij trekken hier het dubbele 

voor uit dan jongeren onder 18 jaar. Globaal kan gesteld worden, dat de oudere 

leeftijdsgroepen meer geld over hebben voor gymlessen dan jongeren. 

• Jongeren onder 18 jaar trekken ook het laagste bedrag uit voor het subsidiëren van 

sportverenigingen. Sportverenigingen zijn het beste af bij de leeftijdsgroep 18 t/m 34 jaar. 

• In vergelijking met andere leeftijdsgroepen geven personen tussen 55 en 65 jaar het hoogste 

budget aan het financieel ondersteunen van mensen, die sporten niet zelf kunnen betalen. 

De groep 18 t/m 34 jaar trekt daar het laagste bedrag voor uit.  

• Jongeren onder 34 jaar geven een hoger budget aan naschoolse sportactiviteiten dan oudere 

leeftijdsgroepen. Jeugdigen onder 18 jaar trekken hiervoor het hoogste bedrag uit en de 

leeftijdsgroep 45 t/m 54 jaar het laagste. 

• Ouderen boven 55 jaar wijzen duidelijk een hoger budget toe aan sport- en beweeg-

activiteiten voor ouderen dan jongeren onder 35 jaar.  

• Sportactiviteiten voor studenten worden financieel het meest gesteund door jeugdigen 

onder 18 jaar. De leeftijdsgroep 35 t/m 44 jaar heeft hier duidelijk minder voor over. Dat 

geldt overigens ook voor 55-plussers. 

• Hoewel alle leeftijdsgroepen het minste geld over hebben voor sportieve activiteiten voor 

bedrijven en hun werknemers, daalt het beschikbaar gestelde bedrag van € 65 bij jeugdigen 

onder 18 jaar naar € 15 bij 65-plussers. Naarmate men ouder is neemt het beschikbaar 

gestelde bedrag af. 

• Jongeren onder 18 jaar en de leeftijdsgroep 35 t/m 44 jaar stellen een hoger bedrag 

beschikbaar voor topsport dan andere leeftijdsgroepen. De groep 45 t/m 54 jaar trekt het 

laagste budget uit voor topsport. 

• De leeftijdsgroep onder 18 jaar wijkt af van andere leeftijdsgroepen wat betreft de verdeling 

van het budget. De panelleden onder 18 jaar geven van alle leeftijdsgroepen het laagste 

bedrag uit aan gymlessen op basisscholen en subsidies voor sportverenigingen. Daarentegen 

geven zij van alle andere leeftijdsgroepen het meeste geld uit aan naschoolse 

sportactiviteiten, het sportaanbod voor studenten, sportactiviteiten voor bedrijven en 

topsport. 
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Bovenstaande constateringen laten onverlet, dat voor alle groepen geldt, dat men het hoogste 

bedrag toewijst aan gymlessen op het basisonderwijs en subsidies voor sportverenigingen. Evenzo 

trekken alle groepen het minste geld uit voor een sportaanbod voor bedrijven. 

 

 

 

3.3 Verschil in budgetverdeling tussen inwoners van andere stadsdelen 

De volgende grafiek laat zien hoe de inwoners van de verschillende stadsdelen het budget van 

€ 1.000 verdelen over de activiteiten. Hierbij kan opgemerkt worden, dat vrijwel alle verschillen 

tussen de stadsdelen statistisch niet significant zijn (op het 5%-niveau). Alleen ten aanzien van het 

bedrag, dat men in de verschillende stadsdelen uittrekt voor naschoolse sportactiviteiten voor de 

jeugd, zijn de verschillen wél significant.  

 

 

Daarbij blijken de inwoners van stadsdeel Arcen, Velden en Lomm duidelijk een hoger budget 

beschikbaar te stellen voor dergelijke naschoolse activiteiten dan de inwoners uit andere stadsdelen. 
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4 Achtergrondkenmerken van de respondenten 

In dit hoofdstuk wordt een nadere kenschetsing gegeven van de deelnemers aan de enquête. Daarbij 

gaat het om de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en woonwijk. 

 

 

Geslacht van de respondenten 

Uit onderstaande tabel kan men aflezen dat 61% van de respondenten man is en 39% vrouw. Van 18 

personen is het geslacht niet bekend, omdat de betreffende respondenten dat niet hebben ingevuld. 

In de tabel is ook aangegeven wat de verhouding man:vrouw is in de totale bevolking van 12 jaar en 

ouder in de gemeente Venlo.  

 
 

 

 

Geslacht respondenten 

Aantal respondenten Aandeel mannen en vrouwen 

in de totale Venlose 

bevolking van 12 jaar en 

ouder (per 1-1-2012) 

Abs. % % 

man 442 61 49 

vrouw 279 39 51 

geslacht onbekend 18 x x 

Totaal 739 100 100 

 

Wanneer men het aandeel mannen en vrouwen in de respondentgroep vergelijkt met hun aandeel in 

de totale bevolking, dan kan geconstateerd worden, dat naar verhouding meer mannen dan vrouwen 

via de enquête hun mening over de toekomstige sportvisie kenbaar hebben gemaakt.  

 

 

Leeftijd van de respondenten 

In de volgende grafiek is de verdeling van de respondenten naar leeftijdscategorie weergegeven. Uit 

de grafiek valt af te lezen, dat een kwart van de vragenlijsten is ingevuld door mensen in de 

leeftijdsgroep van 45 t/m 54 jaar. Dat is iets minder dan de 27% in de leeftijdsgroep 55 t/m 64 jaar. 

Samen vormen deze groepen de meerderheid van de respondenten (52%). 

N= 736 
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De respons onder andere leeftijdsgroepen is duidelijk lager. Elf procent is jonger dan 25 jaar.  

In onderstaande tabel is de leeftijdsopbouw van de respondenten afgezet tegen de leeftijdsopbouw 

van all inwoners van 12 jaar en ouder in de gemeente.  

 

 
 

 

 

Leeftijd respondenten 

Aantal respondenten Leeftijdsopbouw van de 

totale Venlose bevolking van 

12 jaar en ouder  

(per 1-1-2012) 

Abs. % % 

jonger dan 18 jaar 62 8 7 

18 t/m 24 jaar 24 3 8 

25 t/m 34 jaar 49 7 12 

35 t/m 44 jaar 96 13 14 

45 t/m 54 jaar 181 25 16 

55 t/m 64 jaar 196 27 14 

65 t/m 74 jaar 103 14 10 

75 jaar en ouder 25 3 8 

leeftijd onbekend 3 x x 

Totaal 739 100 100 

 

 

Uit de tabel blijkt dat de leeftijdsgroep 45 t/m 74 jaar onder de respondenten oververtegenwoordigd 

is. De leeftijdsgroepen 18 t/m 34 jaar en 75+ zijn daarentegen ondervertegenwoordigd.  
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Woonwijk van de respondenten 

In de vragenlijst is gevraagd naar de postcode van de respondenten; althans de 4 cijfers van de 

postcode. Uit de volgende tabel kan afgeleid worden, dat de meeste vragenlijsten zijn ingevuld door 

inwoners uit de wijk Venlo-Oost-Noord (postcodewijk 5913). Op enige afstand volgen de wijken 

Venlo-Zuid en Tegelen-Centrum. De minste respondenten komen uit de Boekend, Lomm en Trade-

Port. Gelet op het totaal aantal inwoners in de wijken is dat niet vreemd.  

 
 

 

Woonwijk respondenten 

Aantal  

respondenten 

Inwoners van 12 

jaar en ouder 

(per 1-1-2012) 

(%) abs. % 

Stadsdeel 

Venlo 
5911 Venlo-Centrum 38 6 4 

5912 Venlo-Zuid 61 9 9 

5913 Venlo-Oost-Noord 88 13 10 

5914 Venlo-Noord 30 4 8 

5915 Venlo-Oost-Zuid 37 5 6 

5916 ‘t Ven 26 4 3 

Blerick 5921 Blerick-Midden 37 5 7 

5922 Blerick-Noord 33 5 5 

5923 Blerick-Zuid 30 4 3 

5924 Vossener 28 4 4 

5925 Klingerberg 29 4 4 

5926 Hout-Blerick 30 4 3 

5927 Boekend 3 0 1 

5928 Trade-Port 9 1 1 

Tegelen 5931 Tegelen-Centrum 59 9 10 

5932 Op de Heide 27 4 6 

5935 Steyl 28 4 4 

Belfeld 5951 Belfeld 42 6 6 

Arcen & 

Velden 

5941 Velden 33 5 5 

5943 Lomm 6 1 1 

5944 Arcen 20 3 3 

Postcode onbekend 43 100 x 

Totaal 739  100 

 

Om te kunnen bepalen of het aantal ingeleverde vragenlijsten in een wijk veel of weinig is in 

verhouding tot het aantal inwoners in die wijk, is in de laatste kolom van de tabel aangegeven 

hoeveel procent van de totale Venlose bevolking (van 12 jaar en ouder) in de diverse wijken woont. 

Vergelijkt men het aandeel respondenten in een wijk met het aantal inwoners (van 12 jaar en ouder) 

in die wijk, dan kan geconstateerd worden dat naar verhouding veel vragenlijsten zijn ingevuld door 

inwoners uit de wijken Venlo-Oost-Noord en Venlo-Centrum. Uit de wijken Venlo-Noord, Blerick-

Midden en Op de Heide komen relatief weinig respondenten. Maar al met al loopt het aantal 

respondenten parallel met het totaal aantal inwoners in een wijk. 

 

Respondenten naar woonplaats 
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In de volgende grafiek is de herkomst van de respondenten geaggregeerd naar stadsdeel. Personen, 

van wie de postcode niet bekend is, zijn buiten beschouwing gelaten. 

Uit de grafiek blijkt dat 40% van de respondenten uit stadsdeel Venlo afkomstig is; 29% uit Blerick, 

16% uit Tegelen en Steyl, 6% uit Belfeld en 9% uit de Arcen, Velden en Lomm.  

 

 

N= 694 
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Bijlage 1:  Opmerkingen en suggesties van respondenten naar aanleiding van de enquête 

 

In deze bijlage zijn de antwoorden van de respondenten opgenomen op de laatste vraag van de 

vragenlijst. Bij deze laatste vraag konden de respondenten eventuele opmerkingen en suggesties kenbaar 

maken. De volgorde van de opmerkingen in onderstaand overzicht is min of meer alfabetisch, hoewel dat 

niet volledig opgaat. Omdat de toegestane lengte van de antwoorden in de web-enquête beperkt was, 

kan het voorkomen, dat te lange antwoorden afgekapt zijn.  

 
 
 

€ 1000,= is niet zo veel gezien de talrijke mogelijkheden waaraan het besteed wordt. 

Misschien is het beter om 1 speerpunt goed te ondersteunen dan velen een beetje. 

Aangezien ikzelf een chronisch ziek kind heb diabetes type1 en zelf alles alleen moet betalen want voor zulke kinderen is er niets. Dat ze daar 

maar eens aan denken 

Absoluut de geldkraan dicht voor VVV en hun stadion. Gemeentebijdrage is helemaal buiten proporties 

Het geld dient besteed te worden aan actief sporten voor de burgers en niet aan commercieel voetbal 

Absoluut geen commerciële (sport) activiteiten financieel steunen of leningen/zekerheden verstrekken. 

Alle kinderen moeten kunnen sporten - met deze slogan van het Jeugdsportfonds ben ik het helemaal eens. 

Als de gemeente de mogelijkheid heeft om subsidies uit te keren dit te doen aan alle aangemelde verenigingen, en pot per lid uit te keren. 

Nu komt het vaker voor dat welke vereniging het eerst maalt het eerst krijgt, en wie later komt bot vangt omdat subsidie pot leeg is. 

Verder ook kijken of er andere mogelijkheden zijn om clubs te steunen bv in natura,  voorbeeld:  

1) club heeft fietsrekken nodig en gemeente heeft nog in depot staan omdat deze ooit ergens over waren. dan zou het fijn zijn als de gemeente 

hier mee kon helpen.  

 2) vereniging is op zoek naar terrein verlichting en gemeente heeft nog enkele gebruikte lantaarns liggen dan zo de vereniging helpen. 

  Ik weet niet of deze mogelijkheid reeds bestaat maar zou wel fijn zijn als deze samenwerking realiseerbaar werd. 

 Hoeft allemaal niet veel te kosten voor de vereniging maar als ze nieuw moeten kopen drukt het al gauw behoorlijk op het budget. 

Als er goede verenigingen zijn gaan er meer mensen heen en kunnen ze veel zelf financieren. Kleinere verenigingen hebben steun nodig doordat 

het ledenaantal niet toereikend is voor de kosten. Afhankelijk wat voor vereniging het is moet de gemeente deze een subsidie toekennen. 

 Mensen zelf niet direct sponsoren maar de vereniging zodat de contributie gemiddeld lager kan zijn. 

Als gemeente pertinent niet meegaan in commerciële organisatie van evenementen, topsport en professionele sportactiviteiten, ondersteuning / 

assistentie vanzelfsprekend wel. 

Als je je nek niet uitsteekt zul je er ook nooit uitspringen! Dus toon ambitie en investering in een nieuw stadion dat voor veel sportdoeleinden te 

gebruiken is. Als mensen ergens trots op zijn komen ze er ook naar toe en willen meedoen. Dat stimuleert om te sporten en iedereen moet 

deelnemer kunnen zijn. Laat dat een uitgangspunt zijn in je visie. Succes. 

Als je jongeren al vroeg kunt motiveren voor sport (dat ze het echt leuk vinden, dus niet de standaard gymlessen, maar echte leuke gymlessen) 

wordt het als een "normaal" iets ervaren.  Deze jongeren zullen in het latere leven ook het nut van sport inzien en ook zelf willen sporten voor 

gezondheid, voorkomen van obesitas enz.  Stimuleer de jeugd en maak het mogelijk. 

Als sport gesubsidieerd wordt door de gemeente kunnen de abonnementen goedkoop gehouden worden waardoor de financiële drempel voor de 

burger laag is wat deelname vergroot. Dit geldt voor alle doelgroepen, jong en oud 

a.u.b. geen stadion op het kazerne terrein jammer dat er al zoveel is geïnvesteerd. maar beter nu mee stoppen dan een ramp in de toekomst 

Venlo is te klein voor zo'n groots opgezet plan 

betere voorzieningen voor sport kinderen op een basisschool.  voor sommige scholen zijn de afstanden naar de gymzaal veel te ver om te lopen. 

veel ouders zijn erop tegen dat kleine kinderen vanaf groep 3 al zo’n groot stuk moeten lopen. het levert vaak veel gevaar op voor deze jonge 

kinderen. er moet meer gebruik gemaakt worden van opgeleide sportdocenten! 

Bewegen is breder dan sport. Investeren in fietspaden, zitbankjes, historische informatie bij fietsroutes hoort ook daar bij. Idem voor gezond 

voedsel (local for local). Sportbeleid sec is te smal! Koppel het aan gezondheid, stop met subsidiëren van clubs. Hou rekening met demografie en 

dwing tot fusie waar nodig. 

Bewegen kan op allerlei manieren, het hoeft geen geld te kosten. 

Bij het aantrekkelijk maken van Venlo voor studenten horen zeker locaties waar topsport kan worden uitgeoefend. Zwemmen, watersport, 

atletiek 

Bij het ontwikkelen van een goede gemeentelijke sportvisie lijkt het mij in de huidige tijd belangrijk om  een zeer terughoudende indruk te maken. 

Er moet een stimulans uitgaan naar scholieren en studenten en daarvoor ook gelden vrijmaken. Voor sportbeoefening door topsporters moet de 

markt opdraaien. Ouderen kennen de weg. 

breedtesport houdt ook de (probleem)jeugd van de straat. Hierdoor kan er op andere plaatsen weer geld bespaard worden. 

Dat verenigingen kunnen blijven bestaan, zonder dat ze verplicht zijn te fuseren met anderen verenigingen. En dat de gemeente meer geld 

beschikbaar stelt voor verenigingen. 

De  sportclubs moeten de sport promoten waar ze voor staan, de gebouwen en terreinen dienen door de gemeente beschikbaar gesteld te 

worden zonder kosten alleen voor amateurs, dus ook niet waar leden betaald worden door een vereniging. 

De bewoners van Venlo zouden i.s.m. gemeente en sportclubs gezamenlijk aangepakt moeten worden. 

de burger is zelf verantwoordelijk voor zijn beweging c.q. sporten 

De gemeente dient in het bijzonder de mogelijkheden van sporten voor een ieder faciliteren of mogelijk maken en bewegingsactiviteiten voor 

kinderen en jongvolwassen actief stimuleren. 

De gemeente hoeft niet te betalen voor de sport vind ik, ze moeten alleen faciliteren.  Concreet: actieve rol om initiatieven, en verenigingen te 

ondersteunen. Volgens mij doet de gemeente dit al. 
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de gemeente mag in de sport investeren zolang het maar geen miljoenen zijn in een stadion wand dat is een prof club en deze moet net als elk 

ander bedrijf het geld maar zien te verdienen en niet mooi weer spelen met belastinggeld 

De gemeente moet de kosten voor de verenigingen niet verhogen maar verlagen, zodat wel iedereen kan sporten die het wil, ongeacht de dikte 

van zijn beurs, en dat zal de drempel denk ik wel verlagen om je aan te melden bij welke verenigingen dan ook, en niet alles steken in PRESTIGE 

PROJECTEN, maar in de burgers. 

de gemeente moet dus niet alles betalen  wel een vinger aan de pols houden 

De gemeente moet faciliteiten, gebouwen bieden. De sportverenigingen zijn naar mijn mening goed in staat om de betreffende sporten aan te 

bieden. 

De Gemeente moet inderdaad onderzoeken of er verenigingen kunnen fuseren en mekaar kunnen versterken en gebruik kunnen maken van één 

accommodatie, een kantine/kleedruimtes. 

De gemeente moet meer controle uitvoeren op het schoonmaken en schoonhouden van  de sportzalen, het is in veel zalen bij de douche 

gelegenheid een vieze boel. Alleen bij herhaalde klachten komt men in actie. 

De gemeente moet naar mijn mening vooral zorgen voor goede en goed bereikbare (ook financieel bereikbare) sport accommodaties. 

Stimuleren van sport bij de jeugd is ook een belangrijke taak van de overheid. 

De gemeente moet zich richten op haar vaste inwoners 

De gemeente moet zorgen dat de sportfaciliteiten op elk facet waar vraag naar is voldoende zijn. De sportclubs moeten, al dan niet met subsidie 

van de gemeente ervoor zorgen dan hun ledenaantal op peil blijft dat het een reden is om dat sportaanbod in de gemeente aan te blijven bieden. 

Fusies zijn voor diverse sporten noodzakelijk, om de facilitaire kosten te besparen en bij te dragen aan een bundeling van sporters op hoog 

niveau. Daarbij dient de gemeente rechtvaardig en duidelijk op te treden. 

De gemeente Venlo heeft de amateurvoetbalvereniging een forse verhoging voor huur opgelegd. Zelf heb ik in bestuur gezeten bij HBSV. Op zich 

vind ik een verhoging legitiem, echter de voetbalclub krijgt er helemaal niets van terug. De accommodatie heeft er nog nooit slechter bij gelegen 

als op dit moment. De gemeente wil dat mensen gaan sporten. Bij HBSV is een leeftijdscategorie aan het sporten tot 35 jaar, echter vanwege het 

feit dat de accommodatie erbarmelijk is, en tevens de contributie forst stijgt, zijn een hoop mensen aan het besluiten om te stoppen... 

 Je hoort geluiden binnen de club maar ook binnen SVB, waarom niet fuseren? Dit is de tijd. Het is geen publiek geheim dat de gemeente graag wil 

fuseren, bijvoorbeeld een multi functioneel sportpark (inclusief rugby, korfbal, hockey, voetbal in de boekend ? Voor iedereen voordelen. 

Gemeente moet hier wel een actievere rol in nemen en de kar trekken .. met mooie voordelen voor beide clubs in petto ... 

De gemeente Venlo moet meer doen met de gehandicapte sport wat niet in de rolstoel kan. 

De gemeente zou er denk ik goed aan doen om bedrijven te stimuleren om te investeren in sport. 

De Gemeente, moet er eens over nadenken, hoe ze ouderen beter kunnen laten gaan bewegen 

De gymlessen op de basisschool moeten blijven evenals de zwemlessen. Hierbij sla je twee vliegen in 1 klap. Voor mensen die geen sportclubs 

voor hun kinderen kunnen betalen, kunnen de kinderen toch bewegen en zwemmen leren. Zelf de zwemlessen betalen is namelijk heel duur. 

De inzet van jonge leden van sportverenigingen binnen de div. sportclubs kan misschien uitgebouwd worden. Op die manier ontstaat er (nog 

meer) binding met de club en leren kinderen al op relatief jonge leeftijd wat sport kan bewerkstelligen. 

De jeugd heeft de toekomst! Zorg voor voldoende sportfaciliteiten voor jeugdigen en ondersteun verenigingen die zich -mede- op de jeugd 

richten. 

De subsidie van de gemeente kan bestaan uit subsidie op de huur van gebouwen en sporthal. 

De veiligheid is vaak in het geding daar het snelverkeer weinig rekening houd met bewegende mensen 

De vraag over de kinderen met overgewicht ik vind dat het de verantwoordelijkheid is van de ouders om te zorgen dat de kinderen niet te dik 

worden. 

De vragen zijn goed geformuleerd. De samenhang is goed geborgd. 

De vrijwilligers zijn vaak de ruggengraat van de verenigingen. Dat is meestal ondankbaar werk, daar zou meer waardering voor mogen komen. 

de wethouder die over sportzaken gaat, ziet er niet echt representatief uit als je andere moet aansporen om te sporten. Daar mag hij ook wel op 

aangesproken worden. 

Denk dat het belangrijk is om de jeugd meer te gaan stimuleren om te gaan sporten. 

Doe eens wat meer voor de ouderen en goedkoper zwemmen bv. 

Door trots apart te zetten en nuchter te acteren, is het fuseren van de diversiteit aan sportclubs een noodzaak. Alleen dan is het kwaliteit boven 

kwantiteit stellen mogelijk 

Een binnenzwembad van 50 mrt! 

Een gemeente is er niet om (sport)verenigingen te laten functioneren. Ook zonder subsidie zou dat moeten kunnen. Een gemeente moet wel 

zorgen voor accommodaties. Het is aan de leden van de clubs hoe ze hun sport organiseren. Daarom ben ik ook tegen fusies die gemeenten 

opleggen. Laat de clubs daar zelf voor kiezen. 

Een gemeente moet alléén amateursport financieel ondersteunen. 

Een nieuw zwembad waar je tegen een leuk tarief in de avonduren baantjes kunt trekken.  Gymdocenten voor de gymlessen op de basisschool. 

Er is haast geboden bij het realiseren van het nieuwe MFA te Arcen. De sportverenigingen, de harmonie en de school zitten dringend verlegen om 

goede ruimte. 

Er is veel vraag naar laagdrempelige sportactiviteiten zoals bv loopgroepen en dan bedoel ik wandelen. Voor bv asielzoekers of allochtone en 

autochtone vrouwen en ouderen. Ook fietslessen zijn veel gevraagd. 

Er moet geld naar de gymlessen op basisscholen, immers de interesse voor die kinderen wordt dan opgewekt en gestimuleerd om zelfstandig na 

de basisschool een lievelingssport of kunstvorm te gaan vervolgen! Gemeentegeld voor ouderen om sporten te stimuleren moet niet, alleen voor 

hen die het niet kunnen betalen hooguit. Je kunt iedere dag in onze gemeente gratis gaan wandelen, fietsen etc. om te bewegen! 

Er word naar mijn idee veel tijd, aandacht en geld gestoken in "probleemwijken".  Zelf woon ik op een dorp. Het zou fijn zijn als ook bij ons b.v. 

een Cruyfcourt zou komen waar onze jeugd kan voetballen. Het trapveldje in ons dorp is voorzien van vele gaten en daardoor niet echt 

aantrekkelijk voor de  jeugd.   
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er zou ook eens gedacht kunnen worden om aandacht en evt. subsidie te besteden aan de minder bekende sporten dan alleen het geld in de 

bodemloze put van het agressieve voetbal te storten, ook zou het een inkomen zijn om de extra gemeentelijke kosten die gemaakt worden voor 

het houden van zgn. "Eredivisie" voetbal wedstrijden door te berekenen aan de clubs desnoods via de toegangsprijs. 

Evenementen zijn in deze enquête niet meegenomen. Is dat bewust gedaan ?  De gemeente mag best sponseren (en doet dat wellicht ook). Dit 

zou als onderdeel bij de vraag over het verdelen van de uitgaven van € 1000,- kunnen worden meegenomen.  Denk aan Venlo-on-ice, Venloop 

Fit  testen zijn zinloos, zoals ze nu gehouden worden, testen en een foldertje of kraampje van een vereniging. Actieve persoonlijke zo nodig 

individuele begeleiding naar beweegactiviteiten toe is dan nodig. 

Geachte heer/mevrouw,  Ik ben een jongen van 17 jaar ik heb al best veel sporten gedaan maar ik ben opzoek naar een boksschool.   Hier in Venlo 

hebben ze alleen thaiboksen en of kickboksen maar ik ben echt opzoek naar boksen.   Ik hoop dat jullie hier iets aan kunnen doen.   

geef sportclubs een goede subsidie want ze houden veel kinderen van de straat, Verdeel de topsportsubsidies eerlijker want nu krijgen club die 

topsporters hebben niets en clubs die geen topsport bedrijven (hockeyclub Venlo) wel subsidie. Ik verdenk de gemeente hier van vriendjespolitiek 

Geen cent uitgeven aan sportverenigingen die hun leden betalen voor de activiteiten. Met name bedoel ik hier het betaalde voetbal en de 

verenigingen die amateurs betalen. 

Géén geld in de nieuwbouw van het VVV-stadion, maar wel (extra) geld steken in bestaande actieve sportclubs! 

Geen geld voor een stelletje veel te duur betaalde snotblagen en de hobby van een paar bestuurders. Geef het geld aan verenigingen die op een 

GOEDE manier met jeugd aan de slag zijn. 

Geen gemeentelijke bijdrage aan betaalde sporten zoals profvoetbal e.d. Aandacht voor o.a. andere sportactiviteiten dan de balsporten zoals de 

(deels en of volledige) mechanische sporten. 

Gemeente heeft een rol bij de facilitering. Zorgen voor goede zalen en het onderhoud daarvan 

gemeente moet er eens werk van maken dat er een nieuw zwembad met wellnes komt, op kazerneterrein in Blerick. En als je kijkt wat er op 

zwem gebied er in een gemeente van meer als 100.00 mensen is te doen. Alleen een oud bad nog in Blerick, ze moeten zich schamen, wel 

miljoenen in voetbal stadion steken. Gemeente denk eens aan groot en klein, jong en oud, daar is op dit gebied niets te doen. 

Gemeente moet zorgen dat er genoeg faciliteiten zijn. Denk eens aan een goed zwembad! 

gemeente raadsleden wethouders van grote gemeenten  krijgen hogere  beloningen of lonen dit is niet eerlijk tegenover een kleine gemeente ze 

behoren dezelfde verantwoording te dragen en niet naar mijn gevoel nog minder 

Gemeente Venlo moet de sportieve uithangborden (VVV-Venlo, Handbal Venlo, VHC) van de Gemeente stimuleren, zowel financieel als facilitair. 

Deze stimuleren jongeren om te gaan sporten dan indirect. Verder ben ik van mening dat een aantal voetbalclubs verplicht moeten fuseren. De 

vrijgekomen gelden kunnen dan gedeeltelijk worden ingezet voor conciërge op de voetbalterreinen. Hier gebeuren nu te veel zaken die daar niet 

horen. 

Gemeente zou kunnen zorgen voor meer sport voor de jeugd met name na school en op vrije dagen dit om de jeugd af te houden van de straat ( 

hangplekken en baldadigheden) 

Genoeg groen in de openbare ruimte die uitnodigt om spontaan te sporten. 

Gezonde sportverenigingen voor de gewone burger betaalbaar houden en stimuleren van breed aanbod.. Uit ervaringen met gemeentelijk en 

particulier zwemonderwijs in Venlo is mijn mening dat het runnen van een gemeentelijk zwembad voor burgers geen voordelen meer heeft. Zeer 

klantonvriendelijke en ambtelijke benadering van de klanten en een groot deel van het personeel toont weinig betrokkenheid en drive. 

graag zou ik zien dat mensen met een chronische bewegingsaandoening evt. met gemeentelijke kortingen bij het thermaal bad in Arcen zouden 

kunnen zwemmen, daar ik bij mijn hartrevalidatie zeer goede ervaringen hier heb opgedaan, helaas heb ik dit moeten staken i.v.m. door de staat 

opgelegde bezuinigingen( intrekken machtigingen voor chronisch zieken) en ik net zoals velen dit helaas niet zelf kon bekostigen en daardoor 

moest stoppen, dit leverde mij een zeer slechte mening op over de staat der Nederlanden, die zomaar miljoenen naar Griekenland stuurt en de 

eigen burgers steeds verder afknijpt. derhalve zou het mooi zijn als men eens iets meer dacht aan de echte zieken en ouderen, kortom de niet 

meer productieve mensen!!!!! 

haal de jeugd van de straat doormiddel van sportactiviteiten en jeugdwerk, of scouting. 

Handen af van Betaalde voetbalclubs ! Handen af van stadion. Dat profclubs zelf maar hun broek ophouden. 

helaas wegens mobiliteitsproblemen kunnen we helaas niet meer mee doen. JAMMER 

Het aanbod van gymnastiekonderwijs is helaas ver beneden de maat. Het is toch zo belangrijk dat leerlingen t/m 16 jaar genoeg beweging krijgen. 

In het verleden heeft de gemeente Venlo zelfs een handboek voor gymlessen samengesteld en was een gymconsulent in dienst. Probeer hiervoor 

gelden vrij te maken in plaats van te investeren in prestigeobjecten 

Het bedrag is veel te laag, eigenlijk hebben alle genoemde doelen steun van de Gemeente nodig. 

Het heeft eigenlijk niets met deze vragenlijst te maken.  Stop als gemeente met het project kazerne terrein. Laat VVV hun eigen boontjes doppen. 

Behandel ze a.u.b. als een "normaal" regulier bedrijf. Die worden ook niet door de gemeentelijk overheid geholpen bij de financiering. De 

overheid dat zijn "WIJ"! Het is gemeenschapsgeld, het is namelijk ook van mij. Er zijn heel veel mensen in de gemeente Venlo die er zo over 

denken. Er is volgens onderzoek en een gedane uitspraak van Jan Smeets (van Pinkpop) helemaal geen markt voor een nieuwe Gelredome, PSV 

stadion etc. waar concerten kunnen worden gehouden. 

Het is tegenwoordig zeer belangrijk voor jeugd om sportactiviteiten/lichaamsbeweging krijgen op school. Het bevordert het lichaam, maar ook 

onderling respect en helpt ook leerprestaties te bevorderen. 

Het is wellicht een idee om de samenwerking met het onderwijs te intensiveren. Ik merk als onderwijsgevende dat goed bewegingsonderwijs 

steeds meer onder druk komt te staan doordat er niet voldoende gekwalificeerd meer is. 

Het sportaanbod of aanbod in faciliteiten t.b.v. bewegen voor ouderen zou meer ruimer mogen, in diverse stadskernen.  Wellicht faciliteiten 

combineren zoals (kinderopvang)opvang en sport ? Er moet een goed sportaanbod zijn in iedereen kern en wellicht beloning voor clubs die alles 

zelf doen/zelfstandig zijn. 

het toekomstig intrekken van subsidies zal de doodsteek gaan worden voor verenigingen 

Het zou behoorlijk mooi zijn als jullie het school zwemmen weer zouden gaan doen  En b.v. zorgen voor wat meer activiteiten voor jeugd en 

ouderen 

Het zwemmen voor ouderen voordeliger maken 
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idee : verenigingen geld voor de sport of nevenactiviteiten laten verdienen door ze in te zetten als arbeidskrachten. ( net zoals het oud-papier 

door verenigingen opgehaald wordt ).  Mogelijke activiteiten : rommel opruimen in openbare ruimtes/groen.  onder begeleiding 

plantsoenendiensten. 

ik ben 80 jaar en ben nog een behoorlijk goede badmintonner, doe voor de jeugd niet onder iedereen die gezond is en wil sporten kan sporten, ik 

sport al vanaf mijn 6 jaar. 

Ik ben van mening dat een persoon zelf de verantwoordelijkheid draagt of hij sport. Ik denk dat de gemeente sport moet promoten en moet 

uitleggen wat de voordelen zijn van sporten. Ook als je niet de financiële middelen hebt, kun je sporten. Al is het maar een stuk lopen of rennen 

of fietsen. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Ik denk dat mede met school de kinderen gestimuleerd kunnen worden om te 

bewegen. Wanneer dit niet helpt, kan de gemeente misschien bijspringen in het voordeel van het kind. 

Ik ben voor bewegen en sport maar dat moet niet alleen ten koste gaan van subsidie. 

Ik geef bewegingslessen aan senioren en vind het heel erg dat er steeds minder plaats is in de sportzalen voor senioren.  Vaak is het voor hen niet 

mogelijk om ver te fietsen of lopen. 

Ik heb de nieuwe sportvisie niet gelezen, kan er dus geen mening over hebben. 

Ik mis sport voor gehandicapten!!!!! 

Ik sport 2 wekelijks bij Civitas in de Ruben Kogeldans sporthal. de tijd dat ik daar ben zijn er vaak maar liefst 2 medewerkers van gemeente Venlo 

aanwezig die hele avond zitten te internetten en wachten tot dat ze de kleedkamers kunnen gaan poetsen. 

 Volgens mij kan dit veel goedkoper en beter door de verantwoordelijkheid bij de vereniging te leggen. 

Ik vind dat de gemeente weinig kenbaar maakt waar vooral de ouderen kunnen sporten. Het ligt misschien ook wel aan mij. Meer informatie via 

de media zou volgens mij een goed begin zijn. 

Ik vind dat sportverenigingen die niet willen samen gaan met andere Verenigingen geen subsidie moeten krijgen. Kinderen op basis-en 

middelbaar Onderwijs moeten juist meer sport krijgen. Gemeenten moeten in "Top sporters" investeren. Maar daar moet wel een prestatie 

tegenover staan.  Hier kan over onderhandeld worden over allerlei onderwerpen. Dit zal de gemeente ook op de kaart brengen op langer termijn. 

De sport moet laag drempelig zijn voor kinderen. Hierdoor wordt Misschien de mentaliteit van jongeren beter. 

Ik vind het bewegingsonderwijs voor de basisschool van essentieel belang, zodat kinderen later blijven bewegen/sporten. Ook vind ik dat 

sportverenigingen financieel ondersteund worden, zodat deze iets kunnen doen aan de bewegingsarmoede in de samenleving 

Ik vind het erg jammer dat de gemeente de prachtig van opzet "Galm" lessen voor ouderen zo uitbesteed heeft dat het een boel van zijn waarde 

heeft verloren. De combinatie van oproep vanuit de wijk, samen sporten heeft zoveel voordelen voor zowel de gemeente als de "oudere". Nog 

steeds zijn er groepen van de eerste uren die samen sporten, koffie drinken, bij elkaar op bezoek gaan uitstapjes maken en samen fietsen. Ze 

komen elkaar in de wijk (supermarkt etc.) tegen en hebben elke week tenminste één (gezonde) activiteit die de mensen op de been houdt, 

gezelligheid biedt waardoor de gemeente uiteindelijk minder (zorg) kosten voor deze groep heeft. 

Ik vind sport nu niet belangrijk, mijn man is 58 jaar en werkloos er moet veel meer gedaan worden om werkloze ouderen te helpen. Mijn man zou 

veel sneller aan het werk kunnen door een  nieuw 3d tekenpakket te volgen. Zelf kunnen we dat niet betalen. Maar ze doen niets ze worden 

afgeschreven. Investeer in die ouderen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ik vind sporten echt het leukste wat er is, dus ik ben zeker voor dat de gemeente meer met sport gaat doen. zich interesseert wat ze kunnen 

verbeteren d.m.v. een enquête. 

ik vind sporten heel belangrijk, zeker voor kinderen en ouderen. Die kunnen niet naar een sportschool. Daarbij is bewegen goed voor alles, voor 

lichaam en geest. Ben voor gratis sportcomplexen... 

IK vind zoek een gedegen oplossing dat kinderen en mensen die niet kunnen sporten en die dat niet kan betalen kunnen sporten! 

Ik vindt het jammer dat de subsidies  (gedeeltelijk) worden ingetrokken voor veel sportverenigingen. Hierdoor wordt de contributie duurder en 

moeten mensen vaak gaan kiezen wat ze gaan doen. 

Ik vraag me af je de aanpak van overgewicht bij kinderen alleen bij het kind moet neerleggen. Dit hoort ook bij de ouders. Wanneer het 

voorbeeldgedrag van de ouders niet juist is, zullen heel veel pogingen om het gedrag bij het kind te veranderen, stranden. De investering is dan 

voor niets. Verder is het ook goed om bij kinderen met overgewicht eens te kijken naar de psychosociale kant. Wanneer het kind bijv. gepest 

wordt, is het ook belangrijk om hier iets mee te doen. Het een versterkt het ander. 

IK WEET NIET OF SPORT VOOR OUDEREN VOLDOENDE BIJ DE VERENIGINGEN BEOEFEND WORDT; NERGENS IS ER INZAGE WELKE VERENIGINGEN 

SPECIALE AFDELINGEN HEBBEN VOOR HET BEOEFENEN VAN SPORT VOOR OUDEREN: 

Ik zou de Gemeente willen aanzetten om eens na te denken of sportsubsidies EERLIJK over de verenigingen verdeeld worden. Als buitenstaander, 

krijg ik wel eens de indruk dat VEEL geld wordt uitgegeven aan de grote sporten (met name voetbal), terwijl kleinere verenigingen veel minder 

geholpen worden. En dan bedoel ik niet alleen geldelijke subsidies, maar ook subsidies in natura zoals b.v. de Gemeente die kosteloos alle 

voorzieningen rondom een voetbalveld onderhoudt, terwijl andere kleinere verenigingen vaak geheel zelf het onderhoud van hun accommodatie 

moeten bekostigen.  De gemeentelijke deelname in een veel te duur en niet-renderend voetbalstadion is hierbij wel het toppunt. God zij dank dat 

dit plan van de baan is. Het had namelijk generlei waarde opgebracht voor het merendeel van de Venlose gemeenschap, terwijl het selecte clubje 

voetballiefhebbers er wederom veel baat bij had gehad.. Dat is oneerlijke verdeling ten top! 

Ik zou graag willen dat er een extra clubje voor de Venloop was waar je gratis aan kunt deelnemen 

In deze enquête staan vragen en stellingen waar je het veelal over eens bent. Dan is het moeilijk om het er niet mee eens te zijn. Het is bijna 

suggestief. Daar moet je mee oppassen. 

In ieder geval geen geld steken in een stadion voor VVV. we hebben al genoeg schulden, waar de gewone burger voor moet opdraaien 

Investeer maar wat in sport voor jeugd en ouderen maar NIET in een nieuw stadion! De koel is prima en groot genoeg voor VVV! 

investeren en stimuleren in kundig kader ten behoeve van jeugdigen. daar wordt nl de basis gelegd voor het verdere (sport)leven. 

Jong geleerd..................leg daar de basis. De middengroep is zelfstandig genoeg, ouderen niet 

jongeren samen met ouderen, daar iets voor ontwikkelen. Dat zou mooi zijn. Kweekt wederzijds begrip en respect 

jullie doen je werk goed hoor 

Jullie praten niet over gehandicapten sport. Er wordt gegarandeerd veel voor gedaan. Graag zou ik hier meer over weten. Niet eens port voor 

rolstoelgebruikers maar voor mensen met een lichte beperking. Het is moeilijk om een geschikte club te vinden. Ze worden vaak niet 

geaccepteerd. 
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M.b.t. het kostenplaatje: als de gemeente dient te bezuinigen en overal de subsidiekraan behoorlijk dicht draait, draai dan ook eens de kraan 

dicht voor de mensen die met de Nijmeegse vierdaagse meelopen. Wanneer ze graag lopen dienen ze het ook maar zelf te bekostigen. Moeten 

andere mensen ook. De Venlose lopers hoeven niet zo in de watten gelegd te worden. Doet de gemeente ook niet bij mijn hobby's. 

meer activiteiten voor 60 plus 

Meer faciliteiten voor vrije tijd (buiten-) sporters. 

meer geld naar kung fu van dragon en lotus 

Men moet de sport velden en activiteiten wel in de woonwijken houden en niet op een plaats ergens  buitenaf zoals de voetbal velden alleen 

boven op de berg bij Venlosche Boys. Dit breng mee dat de ouders ze moeten brengen en halen en de jeugd niet zelfstandig gaat sporten en zodra 

de ouders ze niet meer brengen ze ook met sporten stoppen. 

Mensen moet gemotiveerd worden, de gemeente kan dit rol vullen. Mensen betalen veel geld in belastingen en andere premies en wil wat voor 

terug. Eigen bijdragen zijn onvermijdelijk, maar als je ziet wat een gezin moet uitgeven voor een zoon of dochter aan een sport vereniging. Dit is 

schrikbarend en ik heb het over EEN Kind! 

Met betrekking tot het verplicht fuseren wil ik nog even opmerken, dat er veel te veel voetbalverenigingen zijn in Groot-Venlo. Dus fuseren hoe 

eerder hoe beter. 

Met name het stimuleren van het bedrijven van sport door onze jeugd moet m.i. het hoofddoel zijn en blijven van het gemeentelijk sportbeleid. 

Zonder sportverenigingen zou de lichamelijke conditie van de inwoners nog meer achteruitgaan met alle gevolgen van dien. Het sociale leven zou 

ontwrichten, doordat er waarschijnlijk nog meer "hangjongeren" bijkomen en de opvoedende werking van het sporten zou wegvallen. Lijkt mij 

geen goede zaak! Als jarenlange vrijwilliger binnen een sportclub weet ik dat de invloed van sporten op jeugd bijzonder groot is. 

Afgezien van de jeugd geld dit natuurlijk ook voor ouderen. Het sociale leven kan door sporten in stand gehouden worden of zelfs opbloeien, in 

deze steeds meer digitale wereld waarschijnlijk niet verkeerd. 

Mij stoort het dat de gemeente Venlo subsidie verstrekt aan VVV de Koel. Ik vind dat VVV in zijn eigen kosten moet voorzien. Gelet de prestatie 

wat mij betreft geen cent meer. Aandeelhouders gaan met de winst er tussen uit en de belasting betaler mag bloeden. 

Misschien iets meer mixen met allochtonen. Vooral de cruifveldjes. Misschien moet daar iets meer toezicht opgehouden worden, zodat de 

verstandshouding iets beter wordt in de buurt. Of meer (multiculturele ) sportactiviteiten organiseren 

Misschien kunnen we iets doen aan respect op het sportveld. zodat in de gemeente Venlo niet hetzelfde zal gebeuren als in met de grensrechter 

die in elkaar werd geslagen in Almere. 

moet elkaar samen overpraten dan pas goed geholpen worden. 

nu de gemeente steeds minder geld heeft om de verenigingen direct te steunen moet de gemeente overgaan tot het begeleiden van de 

verenigingen in de overgang naar enerzijds samenwerking op lokaal niveau (over de sporten heen) en anderzijds het faciliteren van allerlei 

activiteiten voor ouderen, gehandicapten of andere doelgroepen, waar ook steeds minder geld voor beschikbaar komt. Zo kunnen de 

verenigingen wellicht wat WMO-geld binnen krijgen en kunnen bepaalde doelgroepen met minder kosten bewegen en sporten. 

Of het iets te maken heeft met Sportvisie: naar mijn mening zou het volstrekt belachelijk zijn als de Gemeente geld gaat lenen voor een MFC in 

deze tijden dat iedereen de broekriem meer dan strak moet aanhalen 

ondersteun het nieuwe stadion van VVV, daar heeft de hele gemeenschap wat aan. 

Ondersteuning aan sport beoefend door professionals en de voorzieningen daartoe (zoals VVV, de Koel) dient niet uit gemeentegelden te 

geschieden. 

Ontwikkel een sport accommodatie met zwembad in Venlo zuid op het oude veilingterrein  ligt centraal voor veel inwoners 

op de basis school is het zeer belangrijk dat er veel aandacht besteed wordt aan sportactiviteiten  daar wordt het beste interesse gemaakt voor  

de rest van je leven. 

Op de vraag of sportverenigingen die subsidie krijgen iets terug moeten doen voor de gemeente heb ik ingevuld dat ik het er niet mee eens ben. 

Daar bedoel ik eigenlijk mee dat de gemeente al heel veel geboden krijgt voor het bedrag dat aan subsidie wordt uitgekeerd. Elke vereniging telt 

veel mensen die vrijwillig heel veel uren van hun vrije tijd geven om mensen op een leuke en ook betaalbare manier kunnen laten bewegen. Als 

deze vrijwilligers en dit niet zouden doen was het voor veel mensen onbetaalbaar en zouden niet of nauwelijks bewegen. De overheid wil graag 

dat mensen bewust en gezond leven. Zonder sport zouden veel meer mensen lichamelijke en psychische problemen hebben, met meer 

ziektekosten.   De gemeente moet juist "zuinig zijn" op de sportvereniging. Misschien dat de gemeente juist meer voor verenigingen moet doen. 

In ieder geval niet bezuinigen, want de gevolgen zijn dan niet te overzien en veel duurder voor de overheid! Zorg dat verenigingen kunnen blijven 

bestaan!!!! 

Op termijn levert een goed en uitgebalanceerd sportbeleid veel op:  condities verbetering,, teamgeest,, minder hang gedrag,, etc. Dus: investeren 

in deze sport activiteiten, en zeker niet passieve sporten te veel ondersteunen, zoals FC VVV (alleen kijk gedrag, geen actieve sport beoefening in 

brede lagen van de bevolking) 

Overleg voor de inhoud vooral met "het veld", zoals sportraad, verenigingen, e.d. 

praten met sportbeoefenaars en -aanbieders die nog onbekend zijn, anders wordt het weer zo 'n inteelt kliekje, waar de ons-kent-ons mening op 

gebaseerd wordt 

prioriteit 1:  uitbreiding gymnastiekuren op basisscholen 

punt 1.   een betere ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers bij  moeilijke (probleem) jongeren binnen een vereniging.  dit is een taak van 

een vereniging  maar ook van de gemeente en daar schort het soms .   

Punt 2  : een stukje onkosten vergoeding ??( een korting of verrekening op de ozb ) wellicht dat we dan meer vrijwilligers over de streep kunnen 

trekken om binnen een vereniging iets te betekenen 

samenwerken met sportinvenlo.nl om sport in Venlo op de kaart te brengen 

Schaalvergroting ( verenigingen samenvoegen)voorzichtig aanpakken, want small is beautiful en ook duurzaam 

Sommige sporten waar de deelnemers makkelijk de contributie of meer kunnen betalen verdienen geen subsidie van de gemeente. Zoals bijv. 

golf, tennis. 

Sport is belangrijk voor de ontwikkeling, niet alleen fysiek. Denk bijvoorbeeld deel uitmakend van een team. Naschoolse sport kan ook binnen een 

(gesubsidieerde) vereniging! 

sport is de eigen verantwoording. Alleen op school moeten we helpen 
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Sport is essentieel in een/onze samenleving.  Het is gezond voor een goed lichaam, het draagt bij aan ontspanning en is een bron voor uitleven. 

Daarbij draagt het bij aan de socialisering van onze samenleving. 

sport voor de jeugd van de basisschool is het allerbelangrijkste (moet de gemeente dat allemaal bekostigen of gebeurt dat ook door het rijk), dat 

moet gestimuleerd worden.  Sportverenigingen ondersteunen is ook belangrijk en er mag ook een belangrijke eigen bijdrage gevraagd worden. 

Verenigingen te dwingen te fuseren is helemaal fout, Er mogen toch ook nieuwe verenigingen komen, die hoeven niet groot te zijn. Subsidie is 

uiteraard evenredig aan het (jeugd)leden aantal. Subsidies voor mensen die het niet kunnen betalen of ouderen is flauwekul, ieder zoekt maar de 

sport die bij zijn portemonnee past, sport hoeft niet duur te zijn. Hier ligt wel een taak voor de sportvereniging. Om goedkoop sporten mogelijk te 

maken is het belangrijk dat er voldoende trapveldjes, trimbanen etc. aanwezig zijn. 

Sport voor kinderen is belangrijk in mijn ogen. Vooral voor kinderen met overgewicht. Bewegen is goed en dat moet een goede basis zijn! Het is 

ontspanning 

sportactiviteiten meer integreren het dagelijkse leven 

Sportclubs, die zich prof clubs noemen, moeten zich professioneel gedragen, d.w.z. financieel onafhankelijk zijn en blijven van subsidie, zowel 

direct als indirect. 

Sporten begint op school. 

Sporten is een verantwoording voor de persoon zelf. De Gemeente kan een belangrijke rol spelen en moet die mijn inziens ook nemen op dit 

gebied. Daarbij zijn zaken als stimuleren en mogelijkheden scheppen een belangrijke voorwaarde. 

Sporten kan ook door een dagelijkse wandeling. Dat is misschien niet modern, maar zeer effectief. 

Sportmogelijkheden in Venlo zijn niet voldoende,. Te denken aan het zwem aanbod in Venlo zelf. 

 Er zou meer gedaan moeten worden voor kinderen en ouderen met overgewicht, ook als deze groep dat niet zelf kan betalen. er moet dus 

initiatief komen vanuit de gemeente voor deze doelgroep. 

Sportverenigingen die naast elkaar gelegen zijn en dezelfde sport bedrijven moeten verplicht worden om samen te gaan. Verder moet er gekeken 

worden naar subsidie per lid van de sportvereniging. Ook het delen (uren) van sportvelden en atletiekbanen moet gerelateerd worden aan aantal 

sporters. Subsidies aan mensen individueel in welke hoedanigheid dan ook is geen taak van de gemeente. 

Als de subsidies bij de verenigingen verdeeld worden is het aan de mensen zelf om gebruik te maken van de mogelijkheden. Ook mensen die het 

niet zo breed hebben. Kwestie van prioriteitenstelling. 

Topsport is onmogelijk om op gemeentelijke basis te regelen. Dit is iets wat landelijk via de sportbonden moet worden opgezet. Sporten op 

scholen is iets wat landelijk moet worden opgelegd aan de scholen en wat scholen zelf moeten aanbieden. Het gebruik van zalen en velden kan op 

basis van bruikleen van de gemeente indien nodig. 

Sportverenigingen met hun groot kader van vrijwilligers nemen een zeer belangrijke plaats in, in onze samenleving.  Deze vrijwilligers moeten 

blijvend gestimuleerd worden zodat zij hun taak blijven uitvoeren. Wanneer deze hoeksteen komt te vervallen zijn we terug bij af. 

Stel een centrummanager aan, die ook dit soort zaken begeleid. Maar reken hem af op prestaties. voorbeeld. 

Enkele bedrijven hebben samen georganiseerd, dat mensen gaan rennen en zo gezamenlijk aan de Venloop meedoen. 

Het niet antimeren, dat figuren zoals Berden en Fons van Bergen hun speeltjes kunnen uitvoeren. 

Over de ruggen van de burgers. Stel de Burgemeester en ook de wethouders verantwoordelijk voor hun daden . En zorg dat graaien bestraft 

wordt ook in kader van het zogenaamde sportbeleid!!!  Alleen wederom een rede om de burgers te bestelen. 

Stem tegen het nieuw te bouwen voetbal stadion met geld van de gemeente. Dit is een te eenzijdige investering van ons belasting geld.          

Gebruik de gelden voor de sport en het beleid zodanig dat er zo veel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van sport en bewegen. Bv 

wandeltocht en Venloop  dit zijn activiteiten voor jong en oud. Breng Venlo in beweging goed voor de sfeer en de gezondheid. 

Subsidie aan sportverenigingen en gym (nat en droog) op scholen maakt sporten betaalbaar dus dekt ook gedeeltelijk de overige doelen. Topsport 

moet niet onmogelijk gemaakt worden door keuzes van de gemeente maar bekostiging door de gemeente leidt tot belangenverstrengeling.. 

subsidies voor sportverenigingen is zeer belangrijk om naast de beoefende sport ook andere activiteiten te kunnen ontplooien. Indien dit niet 

gebeurd zal baldadigheid c.q. criminaliteit toenemen en zal de jeugd meer de hangplekken opzoeken met alle gevolgen van dien. Activiteiten  

zullen vooral in de avonduren moeten plaatsvinden. 

Succes met het ontwikkelen van een nieuwe sportvisie! 

topsport (amateurs geen profs) dragen zeer wezenlijk bij aan Venlo imago. Subsidieer wat goed draait. Niet wat slecht loopt omdat de organisatie 

niet klopt of aan wat uit de markt gaat. 

Topsport is van belang als voorbeeldfunctie om kinderen te laten sporten, dit is een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. De gemeente zou 

lokale topsporters kunnen steunen door ze scholen te laten bezoeken en te laten vertellen over hun sport. 

Subsidiering van verenigingen is het allerbelangrijkste, de vele vrijwilligers die de sportverenigingen laten bestaan hebben die steun nodig. 

Mensen die geen geld hebben om te sporten moeten ondersteund worden. De aanpak via de stadspas is een goede manier om dat te doen. 

Uit de invulling van de enquête mag blijken dat ik geen voorstander ben van overheidsbemoeienis met sporten. Sporten is een individuele keuze, 

waarvoor geen overheidsgeld zou moeten worden gespendeerd, buiten het accommodatiebeleid. Sporten op scholen zou verplicht moeten zijn, 

maar ook dan is dat geen taak van de (lokale) overheid. Deze zou alleen in moeten kunnen grijpen kinderen uit armoede-overweging geen sport 

zouden kunnen bedrijven. 

Uit ervaring hoor tussen mijn medesporters regelmatig het gemis van een wielerbaan en een schaatsbaan. Deze medesporters zijn allemaal 

senioren die graag rennen (Venloop deelnemers) wielrennen of mountainbiken en schaatsen. Deze groep woont door heel het gebied van de 

gemeente Venlo. In hun wijken worden dergelijke wensen veel geuit. 

veel (sanitair) kleine gymzalen zijn sterk aan vernieuwing toe 

Venlo heef geen zwembad ,daar is wel behoeften aan en zeker voor ouderen. Er is plaats genoeg bij de kazerne. In plaats van een voetbalstadion. 

Venlo heeft veel openbaar water en vijvers, deze zijn slecht bereikbaar voor vissers, vooral oudere mensen, hoewel er bijna 2 miljoen sportvissers 

in Nederland zijn en hiervan zijn er veel hier in de omtrek wordt er heel weinig voor gedaan 

Venlo profileert zich als loopstad; er is in Venlo nog niet eens een wandelsportvereniging !! 

verenigingen, dus ook sportverenigingen kunnen niet zonder subsidie. De gemeente zou hier niet op moeten bezuinigen. Prima als er tegenover 

een subsidie een bepaalde maatschappelijke tegenprestatie staat! 
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verschillende bedrijven hebben zo iets al dat ze een sport er bij doen na hun werk  verder heb ik die dingen niet in gevuld waar je 1000 euro moet 

geven 

vond het een beetje raar om hier een juiste mening over te geven. 

Vraag:  "De gemeente moet geld investeren in beweegactiviteiten voor jeugd en jongeren, die kampen met overgewicht.". Mijn inziens is het 

zinnig om ook geld te investeren in beweegactiviteiten voor jongeren die géén overgewicht hebben. Preventieve aanpak! 

VVV moet zijn eigen broek ophouden 

waarom moet de gemeente in Venlo noord alles kapot maken of hebben deze mensen geen recht op ontspanning 

Wees realistisch en stel je ambities als gemeente niet te hoog. Met megalomane projecten zijn de inwoners niet gediend. 

Weet nog steeds niet wat deze sportvisie nu moet betekenen. 

 School hoort bij school. Maar als ik soms zie waar zij het mee moeten doen is het bagger, dus daar investeren is goed. 

 Verder de verenigingen investeren in de vrijwilligers. Mag de gemeente ook we wat aan doen. Mensen die het niet kunnen betalen is belachelijk. 

Ook ik moet er hard voor werken dat de mijne kunnen sporten. Ik weet mensen die geld krijgen van de gemeente, ik erger me er kapot aan, die 

werken niet, hoeven geen bso geld te betalen, zijn altijd thuis als de kids uit school komen, dat heb ik weer niet. En die mensen doen er echt niet 

hard hun best om om een baan te zoeken. Zou ik ook wel willen hoor, dat de kids niet na de nso of bso hoeven en dat ze lekker thuis zijn, koste 

me ook veel geld. Dus a.u.b. leg die mensen het niet werken willen niet in de schoot. Er zijn grenzen...... Daar kan ik me dus echt kwaad om 

maken. Ouderen ook wel wat aan doen. Is goed dat ze beweging hebben. 

wel faciliteren in accommodaties, niet aan sporters wel dat sporters topsport kunnen bedrijven, goede accommodatie dat er ook top toernooien 

gehouden kunnen worden dit is weer uitdagend voor sporters. 

Wij zijn het pertinent oneens met grote financiële steun voor VVV.  Besteedt dit geld aan sportverenigingen, jeugd, meer gymnastiek voor 

scholen. 

zorg dat iedereen kan sporten, met name de ( jonge kinderen ) en ouderen, laat clubs fuseren en centreer het sportgebeuren 

Zorg voor een mooi maar veilig zwembad...een binnenzwembad wel te verstaan. 

zorg voor goede opleidingen voor (jeugd)sportleiders , ter voorkoming zoals situaties in Almere.. ik ben zelf jeugdleider geweest , maar kwaliteit 

was vaak onvoldoende . Ook in  de jaren 70 hadden wij al problemen met leden uit zuidelijke en oostelijke landen. 

Zorg voor voldoende verlichting in de parken, zodat men in de avonduren nog een rondje kan rennen, wandelen etc., wat overigens geheel gratis 

is 

Zorgen dat er goed zwembad en schaatsbaan in de regio komt. 

Zorgen voor sportveldjes en outdoor mogelijkheden om jeugd op eigen initiatief aan sporten te krijgen. Vroeger was dit normaal, nu gebeurd dit 

bijna niet meer. 
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Bijlage 2:  Vragenlijst enquête sportvisie 

 

 
In deze bijlage is de vragenlijst opgenomen, die gebruikt is voor de enquête. 

 

 

 

SPORTV I SI E 

GEM EEN TE V EN LO 
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Enquête ten behoeve van de nieuwe sportvisie van de gemeente Venlo 2013 t/m 2018 

 

Zoals we in de uitnodigingsmail al hebben vermeld, is de gemeente Venlo momenteel bezig met de voorbereiding en ontwikkeling van een nieuwe sportvisie. 

Met behulp van deze korte enquête wil de gemeentelijke afdeling Sportbedrijf achterhalen welke ideeën er bij de inwoners leven over de nieuwe sportvisie. 

Wij verzoeken u de vragenlijst vóór 31 december in te vullen. 

 

 
STELLINGEN 

Op deze en de volgende pagina staan enkele stellingen over sport. Wilt u per stelling aangeven of u het met de stelling eens of oneens bent? 
 

 

Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

 
 

 
 

a. Investeren in Venlose topsporttalenten is geen taak van de 
gemeente  

b. Gymlessen op basisscholen zijn niet alleen een 
verantwoordelijkheid van scholen, maar ook van de gemeente 

c. Voor wat hoort wat: sportverenigingen moeten voor de 

jaarlijkse subsidie die ze krijgen iets terugdoen, dat een 

wezenlijke bijdrage levert aan de gemeentelijke doelen 

d. De gemeente moet geld investeren in beweegactiviteiten voor 

jeugd en jongeren, die kampen met overgewicht 

e. De gemeente moet investeren in het sportaanbod voor 

studenten in Venlo 

 

 

Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

 

 
helemaal 

mee eens 

 

 
enigszins 

mee eens 

niet mee 

eens, maar 

ook niet 

mee oneens 

 

 
enigszins 

mee oneens 

 

 
volstrekt 

mee oneens 

 
weet niet/ 

geen 

mening 

 
 

 
 
 

f. Sportverenigingen moeten door de gemeente gedwongen 

kunnen worden om te fuseren 

g. De gemeente moet inwoners van de gemeente, die niet 

sporten omdat ze het niet kunnen betalen, financieel 

ondersteunen 

h. Het aanbod aan sport− en beweegactiviteiten voor ouderen 

in de gemeente Venlo is voldoende 

i. Naschoolse sportactiviteiten voor de jeugd op 

basisscholen is geen verantwoordelijkheid van de 

gemeente 

j. De gemeente Venlo moet zorgen voor een sportaanbod 

voor bedrijven in de gemeente en hun medewerkers 

 

 
helemaal 

mee eens 

 

 
enigszins 

mee eens 

niet mee 

eens, maar 

ook niet 
mee oneens 

 

 
enigszins 

mee oneens 

 

 
volstrekt 

mee oneens 

 
weet niet/ 

geen 

mening 

 
 

Stel de gemeente Venlo heeft 1.000 euro te besteden voor sport. Hoe zou u dat bedrag verdelen over de volgende activiteiten? 

 
(Het bedrag moet optellen tot € 1.000. Als u op de knop "Verder" klikt wordt gecontroleerd of de door u ingevulde bedragen tot dat bedrag optellen.  

Als dat niet het geval is volgt een foutmelding.) 

 
 

 
 

Gymlessen op basisscholen 

Subsidies voor sportverenigingen 

Inwoners die het sporten zelf niet kunnen betalen 

Naschoolse sportactiviteiten voor de jeugd 

Sport− en beweegactiviteiten voor ouderen 

Sportaanbod voor studenten 

Sportaanbod voor bedrijven en werknemers 

Bedrag 

(in hele euro's) 
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Topsport (verenigingen, evenementen en talenten) 

Anders, namelijk: ... 

 

 
ALGEMENE PERSOONSKENMERKEN 
 
 

Bent u man of vrouw? man 

vrouw 

 
Wat is uw leeftijd? jonger dan 18 jaar 

18 t/m 24 jaar 

25 t/m 34 jaar 

35 t/m 44 jaar 

45 t/m 54 jaar 

55 t/m 64 jaar 

65 t/m 74 jaar 

75 jaar of ouder 

 
Wat is uw 
postcodewijk? 5911 

5912 

5913 

5914 

5915 

5916 

5921 

5922 

5923 

5924 

5925 

5926 

5927 

5928 

5931 

5932 

5935 

5941 

5943 

5944 

5951 

Anders 
 

 

Als u nog opmerkingen heeft over deze enquête of als u suggesties of opmerkingen voor de gemeente 
heeft m.b.t. de nieuwe sportvisie Venlo, dan kunt u die hieronder vermelden. 
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DAT WAREN DE VRAGEN. 
 
BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING ! 

 
 
 

We willen u er nog op wijzen, dat u (−als u dat wenst−) vanaf 7 januari via de volgende link kunt deelnemen aan een 

discussie over diverse onderwerpen uit de nieuwe sportvisie Venlo. 

 

http://www.venlo.nl/sportvisie 
 
 
U kunt deze pagina nu gewoon wegklikken. 

 

 

 
 


