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Ambities

1

Lokaal
Sportakkoord Venlo
De Gezonde Wijk van de Toekomst
(GWT) is het Lokaal Sportakkoord
in de gemeente Venlo waarbij
partners samenwerken om de
leefstijl van de inwoners van wijken
en dorpen te verbeteren. GWT
wordt uitgevoerd in vier wijken/
dorpen: Op de Heide (Tegelen),
Vastenavondkamp (Blerick),
Velden en Lomm.
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Doelstelling
In de Gezonde Wijk van de Toekomst
investeren stakeholders uit sport,
bedrijfsleven, zorg, onderwijs en
overheid samen met de inwoners in
een gezonde(re) leefstijl en een sterker
aanbod om te sporten en bewegen.
De Gezonde Wijk van de Toekomst
is in maart 2021 gelanceerd met een
talkshow.
Kijk hier naar de talkshow

Voor de vier Gezonde Wijken van de
Toekomst zijn voor de periode 20212023 zeven ambities geformuleerd:
1. Jeugd in de basisschoolleeftijd
eet gezonder, drinkt meer
water, beweegt meer, heeft een
gezonder gewicht en ook minder
conflicten.
2. Duurzame inzetbaarheid van
werknemers van bedrijven in de
vier wijken wordt vergroot door
een gezonde(re) leefstijl.
3. Senioren hebben hogere
participatie aan wijkactiviteiten
en ervaren meer kwaliteit van
leven.
4. Versterken duurzame en vitale
gezonde sportverenigingen,
gelieerd aan de vier wijken.
5. Tegengaan voedselverspilling
en stimuleren gezonde
voeding(educatie).
6. Iedere wijk krijgt een Venlose
topsporter als inspirerende
ambassadeur.
7. Minder conflicten en minder
seksueel misbruik bij
sportverenigingen door de
proactieve inzet van het project
de sociaal veilige vereniging,
zodat sporten leuker, veiliger en
zorgeloos is.
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Werkgroepen
De ambities van het Lokaal Sportakkoord Venlo zijn
ondergebracht in vier werkgroepen:
1. Werkgroep De Gezonde Basisschool van de Toekomst.
Ambitie 1 + 5.
Procesbegeleider: Claudia Smeets, c.smeets@venlo.nl
Kijk hier naar het filmpje over de werkgroep
De Gezonde Basisschool van de Toekomst

2. Werkgroep sportverenigingen. Ambitie 4 + 7.
Procesbegeleiders: Sharon Rijk, s.rijk@venlo.nl
en Henri Elbersen, h.elbersen@venlo.nl
Kijk hier naar het filmpje over
de werkgroep sportverenigingen

3. Werkgroep gezonde werkvloer. Ambitie 2.
Procesbegeleider a.i.: Erwin Raedts, e.raedts@venlo.nl
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Stuurgroep
De werkgroepen dienen projecten in
bij de Stuurgroep, die de projecten
beoordeelt en de uitvoeringsgelden
toekent. De Stuurgroep bestaat
uit vijf leden: Peter van Eijk
(bestuursvoorzitter onderwijsstichting
Fortior), Jaap Litjens (teamleider
Sportontwikkeling gemeente Venlo),
Maarten Stoffels (bestuurslid MKB
Limburg), Niels Boots (afdelingshoofd
GGD Limburg-Noord) en Thomas
Vossen (vicevoorzitter hockeyclub
Delta Venlo).
Kijk hier naar het interview met
Maarten Stoffels en Thomas Vossen

Kijk hier naar het filmpje over
de werkgroep gezonde werkvloer

4. Werkgroep seniorenparticipatie. Ambitie 3.
Procesbegeleider: Imke Bourgonje, i.buskens@venlo.nl
Kijk hier naar het filmpje over
de werkgroep seniorenparticipatie

Aanvragen in 2021
In 2021 zijn in totaal zeven
aanvragen ingediend. Twee
aanvragen zijn gehonoreerd.
Dit zijn de aanvragen Gezonde
Basisschool van de Toekomst
op basisschool De Wegwijzer in
Lomm en de realisatie van een
Beweegtuin voor senioren in de
Blerickse wijk Vastenavondkamp.
Over de overige vijf aanvragen
neemt de Stuurgroep begin 2022
een besluit. Deze aanvragen
worden nog verder uitgewerkt.
Het betreft De Gezonde
Basisschool van de Toekomst op
Openbare Jenaplan basisschool De
Toermalijn in Tegelen, het werven
van bedrijven voor de vitale
werkvloer, een kwartiermaker
voor de sportverenigingen in
Tegelen en in Blerick, en het
project Veelzijdig bewegen SV
Velden.

De ambitie topsporter als ambassadeur
is werkgroep overstijgend.
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Terugblik projectleider

Meer informatie

Erwin Raedts is als projectleider de verbinder in het Lokaal Sportakkoord.
Hij onderhoudt de contacten met de procesbegeleiders en werkgroepen, verzorgt
de interne afstemming en sluit aan bij de overleggen van de Stuurgroep. Daarnaast
voert hij gesprekken met wijk overkoepelende organisaties zoals dorps- en
wijkraden, de gemeente en welzijnsorganisatie in de wijk.

Wil je meer weten over het Lokaal Sportakkoord in Venlo?
Wil je participeren in een van de werkgroepen?
Of heb je een goed idee voor jouw wijk of dorp?
Bezoek dan de website www.gezondewijkenvenlo.nl,
bekijk hier het filmpje of neem contact op met projectleider Erwin Raedts: 06-21885879 / e.raedts@venlo.nl

Kijk hier naar het interview met Erwin Raedts
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