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BRABANT BEWEEGT BUITEN  

Inleiding Bewegen in de Openbare Ruimte 

Een beweegvriendelijke omgeving (BVO) zorgt niet alleen voor meer beweeggedrag, maar brengt ook 
een oplossing in ander type vraagstukken, zo kan een BVO een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld 
gezondheid, het imago van een gemeente, de sociale samenhang en de leefbaarheid. De openbare 
ruimte is een plek waarin iedereen, altijd, samen en “kosteloos” kan bewegen. Echter gaat dit niet 
vanzelf en weten we dat alleen het aanpassen van de hardware niet voldoende is. In hoeverre zijn 
gemeenten in Noord-Brabant bezig met een vraagstuk wat te maken heeft met Bewegen In de 
Openbare Ruimte? Staat de beweegvriendelijke omgeving genoemd in de bestuursakkoorden? Hoe 
wordt de uitvoering vormgegeven?   

Dialoogtafel 

We zijn de sessie gestart met het ophalen van individuele kansen en wensen/dromen. Hieronder een 
tabel waarin staat beschreven wat iedere gemeente daar heeft opgeschreven: 

Gemeente Kansen Wensen/dromen 

Roosendaal Zien bewegen doet bewegen. Goed ingerichte 
openbare plekken laten inwoners op een 
laagdrempelige manier.  

Verschillende initiatieven koppelen en 
samenbrengen tot een succesvolle aanpak.  

Heusden Prettige leefomgeving die uitnodigt om meer 
te bewegen (van jong tot oud) 
Meer mogelijkheden voor ontmoeten 

Wandelroutes bij iedereen voor de deur 
Multifunctionele parken i.p.v. bestaande 
sportparken. 
Ontmoetplekken voor doelgroep 14/15-25 
jaar. Deze wordt vaak vergeten.  

Boekel  Een leven lang bewegen dat bijdraagt aan 
het vitaal worden van de inwoners. Niet 
alleen in verenigingsverband maar ook 
individueel.  

Land van Cuijk Creëren multifunctionele accommodaties en 
sport samenvoegen en elkaar versterken 
Samen met inwoners invulling geven aan het 
‘dorpspark’ 

Open sportvoorzieningen voor jong en oud. 
Laagdrempelig 
Provinciale steun bij regionale invullen en 
cofinanciering voor grote (inclusieve of 
unieke) sportcomplexen.  

Bergen op Zoom Drempel tot bewegen verlagen 
Bereiken grote doelgroep 
Veel openbare ruimte die vraagt om invulling 

Iedereen een laagdrempelige kans tot 
bewegen geven 
Verhouden participatie/integratie van 
inwoners 
Een openbare ruimte die uitnodigt tot 
verblijven en langdurig verblijf 

Loon op Zand Aanleg nieuwe wijken, nieuwe 
scholen/terreinen 
‘’Plezier in bewegen’’ formuleren als erkend 
doel binnen onderwijs 

Geen autoverplaatsingen meer binnen de 
gemeente 
Sporten bij kinderen is niet meer gericht op 
wedstrijdelement/willen winnen maar op 
samenwerking en plezier 

’s-
Hertogenbosch 

Sportparken integreren in de openbare ruimte 
Intern neer afstemming en hetzelfde doel voor 
ogen hebben 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen meer aandacht 
voor bewegen in de openbare ruimte 
Toestellen of ruimten laten 
meegroeien/bewegen met de wijk  

Inventarisatie/nulmeting van de openbare 
ruimte 
Impact meten 
Eigenaarschap creëren 
Euro’s   

Helmond Drempels verlagen, financieel afstand. 
Voor iedereen, altijd beschikbaar 

Sportparken multifunctioneel + open 
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Bij ontwerp openbare ruimte standaard 
bedenken hoe beweging past 

Tilburg Sociale opgaven invullen bij aanpak openbare 
ruimte 
Opgaven hittestress en vergroening 
Gebied/wijkaanpak i.v.m. grote 
woningsopgaven 
Sporten/spelen voor meer dan alleen kinderen 
 naar 0-100 jaar 

Iedere straat nodigt uit om te bewegen, 
spelen, sporten en ontmoeten 
Vervaging van openbaar/privé en Multi 
gebruik 

Dongen Grote groep ongebonden sporters bereiken 
Partners + sectoren verbinden 

Spreiding sport- en beweegmomenten 

Grenzen vervagen: 
schoolplein/sportclub/sportschool moeten 
één beweegplek worden. 

Vervolgens zijn enkele van deze ideeën gaan indelen langs de assen ‘Impact en ‘Investering’ en is de 
suggestie Eigenaarschap verder uitgewerkt: 
 

 
Daarnaast kreeg de multifunctionele open club de nodige bijval als interessante optie. Een 
multifunctionele open club is laagdrempelig en zonder lidmaatschap. Je kan er ook wandelen, fietsen 
of op een andere manier bewegen. Maar er is ook de ruimte om overdag te werken of er zou 
bijvoorbeeld een BSO kunnen huizen. Hierdoor is het een omgeving waar iedereen zich welkom voelt 
en er vertrouwd mee is. Dat maakt de stap naar een eventueel lidmaatschap van een vereniging ook 
kleiner. Tevens kwam enkele keren ter sprake dat er behoefte is aan een omgevingsvisie en/of 
sport-, beweeg- en speelbeleid. Hierin zou een bepaalde normering vastgelegd kunnen worden 
en/of de minimale eisen (BVO-model) waaraan een wijk of specifieke plek  

Take home message: 

BIOR zien we als een grote kans maar we hebben partijen nodig die een opening creëren voor: 
o Multisectorieel samenwerken, 
o bewustwording en visie/normering ontwikkelen , 
o burgerparticipatie en dan met name van personen die nu niet bewegen en die ook 

eigenaarschap willen nemen. 

Goede voorbeeld: 

Assortimentstuin in Zundert: particulier koopt een park, gemeente faciliteert in participatietraject, 
invulling wordt recreatief bewegen. Zundert.nl/assortimentstuin & https://www.assortimentstuin.nl/  

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/assortimentstuin-wordt-sociale-groene-ontmoetingsplaats
https://www.assortimentstuin.nl/

