
Sport 

 

In  2012 werd de gemeente Edam-Volendam uitgeroepen tot topsport gemeente van het jaar. Dat is 

op de eerste plaats natuurlijk een compliment voor de vele sporters en onze sportverenigingen. 

Maar ook als gemeente mogen we natuurlijk trots zijn. Het CDA vindt dat we ons tot het uiterste 

moeten blijven inspannen om, ondanks het financieel zware weer waarin we verkeren, de 

sportvoorzieningen op minimaal het huidige peil te houden. Sport is namelijk bij uitstek een middel 

om mensen aan elkaar te binden, verenigingszin te bevorderen en  waarden als samenwerking, 

doorzettingsvermogen en discipline te versterken. Maar ook bevordert sportbeoefening een  leefstijl 

die gunstig uitwerkt op de gezondheid. Sport is goed voor zowel lichaam als geest. Goede 

sportfaciliteiten dragen bij aan de kwaliteit van het leefklimaat en welzijn van ons allemaal.  

Het stemt dan ook tot tevredenheid, dat in Edam-Volendam nagenoeg alle sporten beoefend kunnen 

worden. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van honderden vrijwilligers, die zich vaak iedere 

week weer inzetten om anderen in staat te stellen actief te sporten. Ook is, door veel inzet en 

zelfwerkzaamheid van de (vrijwilligers binnen de) sportverenigingen, met ondersteuning van de 

gemeente, sprake van goede accommodaties. Het werk is echter nooit af. Het CDA vindt dat de 

gemeente alert moet blijven op het tijdig en op de juiste wijze plegen van onderhoud en daartoe 

dienen, ondanks de vele bezuinigingen die ons te wachten staan, de vereiste middelen te worden 

aangewend. Dit klemt te meer nu tengevolge van de crisis de beschikbaarheid van sponsorgelden, 

waar onder andere sportverenigingen en maatschappelijke organisaties zo van afhankelijk zijn, onder 

druk komt te staan.  

In het hoofdstuk ‘Zorg’ is reeds opgemerkt dat onze partij het Maria Goretti-complex wil gaan 

inrichten ten behoeve van levensloopbestendige wooneenheden voor senioren. Indien de 

haalbaarheidsstudie die momenteel plaatsvindt positief is, kan de  tot nu toe hier gevestigde turnhal 

van Sint Mauritius worden verplaatst naar de Broeckgouw. Omdat ook sprake is van herontwikkeling 

van sporthal de Seinpaal en de bouw van een nieuwe hal nabij de Waterdam, zou het CDA dit graag  

in relatie tot elkaar zien. Verder wordt hierbij gepleit voor een zorgvuldig proces, waarbij ook de 

omwonenden en belanghebbende sportverenigingen nadrukkelijk worden betrokken.  

Het CDA Edam-Volendam kiest voor: 

 

Sport: 

 Bouw van een nieuwe sporthal ter vervanging van de Seinpaal. 

 Realiseren van een nieuwe turnhal in de Broeckgouw, eventueel in combinatie met de 
nieuwe sporthal. 

 Ondanks de rijksbezuinigingen zo veel mogelijk de (sport)voorzieningen op het huidige peil 
handhaven. 

 


