
6. Hart voor Sport en Cultuur 

 
 
Meer hart voor sport, bewegen, kunst en cultuur 
De afgelopen jaren is noodgedwongen veel bezuinigd op kunst en cultuur. Dit, terwijl kunst 
en cultuur essentieel zijn voor een bruisend, gezond en vitaal Stichtse Vecht. Ook op de 
sport is fors bezuinigd. Hierop is inmiddels een inhaalslag gemaakt. Sport en cultuur staan 
niet op zichzelf. Zij verbinden inwoners, leggen belangrijke verbindingen met het onderwijs 
en het sociaal domein en leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in buurten en dorpen. 
 
Wat wil het CDA? 
Het financieel meerjarenperspectief vanaf 2018 laat een gunstige ontwikkeling zien. In de 
sectoren sport, kunst en cultuur kan – en moet, vinden wij – daarom extra geïnvesteerd 
worden. Om de toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk te maken, is een 
stimulerings- en ontwikkelingsfonds in de gemeente nodig. 
 
Wat wil het CDA nog meer? 
 
Sport 

• De gemeente moet financieel meer bijdragen aan een adequaat onderhoudsniveau van 
sportaccommodaties en verenigingsgebouwen. Eventuele privatisering van 
buitensportaccommodaties is alleen verantwoord als hiervoor de juiste bedragen, 
conform de richtlijnen van de betreffende sportbond, beschikbaar komen. Achterstallig 
onderhoud moet zo snel mogelijk worden weggenomen; 

• Bij de aanleg of vervanging van kunstgrasvelden is gebruik van rubbergranulaat uit den 
boze. De meerkosten van ander materiaal moeten voor rekening van de gemeente 
komen; 

• Sportaccommodaties moeten optimaal gebruikt worden, ook overdag. Het is aan de 
gemeente om het multidisciplinair gebruik ervan meer te activeren en faciliteren. Het 
CDA wil dat de sportaccommodaties toegankelijk zijn voor de buurt, zodat, naast de 
eigen leden, ook buurtbewoners (vooral senioren) er kunnen bewegen en sporten. Dit, 
onder begeleiding van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Ook wil het 
CDA een betere aansluiting met het onderwijs en het sociaal domein (schoolsport en 
ouderensport); 

• Centraal gelegen sportkantines en verenigingsgebouwen kunnen ook voor 
cultuuruitingen als dans, muziek en toneel worden gebruikt; 

 



• Het gemeentelijk Sportpunt Stichtse Vecht moet zich nóg nadrukkelijker profileren als 
stimulator van verenigingssamenwerking, gezond sporten en bewegen, efficiënt en 
duurzaam gebruik van sportaccommodaties en het ondersteunen van minder vitale 
verenigingen; 

• Niet alleen de gebruikers van sportpark Daalseweide, maar alle sportverenigingen in 
Stichtse Vecht moeten kunnen profiteren van de opbrengst van de woningbouw op dit 
terrein. Hiervoor moet een bestemmingsreserve of een sportstimuleringsfonds komen. 

 
Kunst en Cultuur 

• In het verlengde van de Cultuurnota 2017 vervult de gemeente een inspirerende en 
ondersteunende rol voor een breed en gevarieerd aanbod van cultuuractiviteiten. 
Daarbij adviseert een nog op te richten Cultuurraad, naar voorbeeld van de Sportraad. 
Het budget voor cultuur moet substantieel omhoog; 

• Kunstuitingen in de meest brede zin, zoals podiumkunsten, musea, muziek, dans en zang, 
zijn een verbindende kracht tussen mensen van alle leeftijden en houden onze gemeente 
vitaal. Dit moeten we niet alleen koesteren, maar ook stimuleren, faciliteren en via 
financieel ondersteunen. De gemeente kan faciliteren bij het vinden van ruimtes voor 
kunstuitingen tegen een redelijk tarief; 

• Buitenplaatsen, forten en kerken in de gemeente, moeten toegankelijk zijn voor een 
breed publiek. Het gaat hier immers om monumenten die een belangrijk onderdeel van 
ons cultureel erfgoed zijn en die vaak kunstuitingen in zich bergen. De gemeente moet 
hierin een stimulerende rol pakken en over de (ruimere) openstelling van de 
monumenten in overleg treden met de eigenaren. De Historische Kringen zijn in dit kader 
klankbord en adviesorgaan voor de gemeente; 

• Ons cultureel erfgoed is waardevol, zeker ook als het gaat om beeldbepalende 
kerkgebouwen en de verschillende vormen van immaterieel erfgoed, bijvoorbeeld 
herdenkingen en lezingen over personen en/of gebeurtenissen. Wij willen komende 
periode de discussie voeren over hoe we met leegstaande of in de nabije toekomst 
leegkomende kerken omgaan. 

 

 
  



 


