
                      
 
 
Amersfoort, 9 november 2022 
 
Ruimte in Amersfoort voor sport en bewegen 
Amersfoort groeit en het is van belang dat onze sportvoorzieningen meegroeien. De gemeente heeft 
vorig jaar onderzoek laten doen naar de toekomstige sportbehoeftes. We willen graag dat het beleid 
voor sportvoorzieningen samenloopt met dat voor andere maatschappelijke voorzieningen, aansluit 
bij de ambities van een gezonde stad en past bij de groei van Amersfoort. Dat vraagt om een 
proactief sportaccommodatiebeleid dat ook gebruik maakt van de openbare ruimte, in samenhang 
met sportvoorzieningen. Het is voor de toekomst van belang om keuzes te maken en besluiten te 
nemen over in- of uitbreiding, renovatie en/of vervanging van sportvoorzieningen. Dat is goed voor 
onze sport- en beweegaanbieders en draagt bij aan het bieden van ruimte aan nieuwe (opkomende) 
sporten in de gemeente Amersfoort. 
Hiervoor is het nodig dat er een meerjaren investeringsprogramma voor de sportvoorzieningen in de 
gemeente Amersfoort wordt uitgewerkt, kortweg: MIP Sport. De Sport3hoek, bestaande uit de 
Amersfoortse Sportfederatie, sportbedrijf SRO en de gemeente Amersfoort brengen u graag op de 
hoogte van het vervolg. 
 
Vervolg: peiling MIP Sport 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de voorbereiding en 
uitvoering van beleid. De raad stelt de kaders vast (bijvoorbeeld financieel, tijd en richting) en de 
hoofdlijnen van het beleid. Om te komen tot een MIP Sport dat hieraan voldoet, vraagt het college 
van burgemeester en wethouders de raad om een mening. Dit gebeurt in een peiling, die zal 
plaatsvinden op dinsdagavond 22 november 2022. Inwoners en partners, zoals sportverenigingen en 
andere sport- en beweegaanbieders, kunnen hierbij inspreken. Raadsleden kunnen deze reacties  
gebruiken in de afweging die ze maken voor het kader en de richting van het MIP Sport. De agenda 
en de stukken voor deze vergadering zijn vanaf 10 november te vinden op amersfoort.notubiz.nl, in 
de kalender. Voor het inspreken dient u zich aan te melden bij de raadsgriffie, via 033 469 4379 of 
griffie@amersfoort.nl. Kunt of wilt u die avond niet zelf inspreken? Sportverenigingen kunnen hun 
boodschap laten inbrengen door de Amersfoortse Sportfederatie. Dit kan door contact op te nemen 
met de voorzitter, via voorzitter@sportamersfoort.nl. 
 
Na de peiling 
Na afloop van de peiling, maakt de griffie een besluitenlijst. Hierin staat wat de woordvoerders Sport 
aan het college van burgemeester en wethouders meegeven voor het opstellen van een MIP Sport. 
De besluitenlijst wordt op 24 november 2022 toegevoegd aan de kalender op amersfoort.notubiz.nl. 
Daar is ook een videoverslag beschikbaar van de avond. De Sport3hoek stelt na afloop van de peiling 
een bericht op waarin de resultaten worden geduid en toegelicht. 
 
Uitvoering  
Met de resultaten van de peiling kan de ontwikkeling van het MIP Sport starten. Daarbij is en blijft 
het overleg binnen de Sport3hoek vanzelfsprekend en houden we contact met en betrekken we 
sport- en beweegaanbieders in de stad bij de uitwerking. Onder voorbehoud – de peiling kan 
mogelijk nog tot wijzigingen leiden – ziet dat er als volgt uit: 
 
- We gaan – in afstemming binnen de Sport3hoek - in gesprek met buitensportverenigingen, over 

de manier(en) waarop we (toekomstige) capaciteitsproblematieken kunnen vermijden of 
opheffen (indicatie tijdpad - december 2022 – juni 2023); 
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- We halen visie, ideeën en randvoorwaarden bij onze partners op, om 

(buiten)sportaccommodaties geschikt te maken voor meerdere verschillende functies. Wat er al 
is, hoeft niet opnieuw (indicatie tijdpad - december 2022 – juni 2023); 

- Tot slot stellen we een MIP Sport op waarbij we de opbrengst van voornoemde stappen en de 
door raad meegegeven kaders en richtlijnen als voorwaarden meenemen (indicatie tijdpad - 
augustus - november 2023).  

 
 
Met deze nieuwsbrief hopen we u goed geïnformeerd te hebben en u voldoende tijd te bieden u 
voor te bereiden op de peiling. Zoals in de aanhef aangegeven zijn we op zoek naar kader en richting 
voor toekomstige investeringen in sportvoorzieningen van en voor de hele stad. Uw mening en die 
van alle andere inwoners van Amersfoort is van belang om samen tot gedragen en maakbaar beleid 
te komen!  


