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Expeditie Deventer
Een gezamenlijke ontdekkingstocht
naar de mogelijkheden die de
Omgevingswet ons gaat bieden.

Drie trajecten binnen de
gemeente Deventer:
1. Implementatie
Omgevingswet
2. Opstellen
Omgevingsvisie
3. Opstellen
Bestemmingsplan
verbrede reikwijdte

(binnenstedelijk gebied) –
voorloper van Omgevingsplan

Omgevingsvisie
Opgave – ambities & grondhouding ontwikkelingsrichting

sport

Proces
• Sportverenigingen als spelers binnen fysieke
leefomgeving (expeditieborrel, nieuwsbrief)
• Werksessie gezondheid en Voorstad
• Beleidsambtenaar sport aangehaakt bij traject
– afstemming bij activiteiten, beleid e.d.

Meedoen Sportbeleid 2015-2019
•

Meedoen als uitgangspunt;
- wijkgericht
- eigen kracht
- integraliteit

•

- preventie
- kwaliteit / continuïteit

Maatschappelijke opgave
- Openbare ruimte (fiets- en wandelpaden, speelvoorzieningen)

•

Vitale Sportverenigingen / Maatschappelijk actief
- aanbod

•
•

- accommodatie

Doelgroepen
Accommodaties & voorzieningen
-

multifunctioneel gebruik / verruiming bestemming sport voor maatschappelijke opgaves
uitnodigende spel- en sportaanleidingen in de openbare ruimte

Omgevingsvisie Deventer & Sport
• Sport als onderdeel van gezondheid –
stimuleren tot bewegen
• Sport(verenigingen) als bijdragen aan
leefbaarheid, ontmoeten // voorzieningen

Wat zien we concreet terug?
De transitie naar een participatiemaatschappij brengt nieuwe opgaven voor de fysieke
leefomgeving met zich mee. De opgave is om onze woonwijken en dorpen fysiek klaar te stomen
voor de zorg- en gezondheidsopgaven van morgen. Het gaat hierbij met name om:
- een veilige fysieke inrichting van de leefomgeving, die uitnodigt tot een gezonde(re) levensstijl.
Hierbij is te denken aan de mogelijkheden om gezond te kunnen verplaatsen (op de fiets in plaats
van de auto), een inrichting van de openbare ruimte die mogelijkheden biedt voor bewegen,
sporten en ontmoeten, het vergroenen van de woonomgeving én het garanderen van een
gezonde basiskwaliteit voor de verschillende milieuaspecten als: omgevingsgeluid, bodem en
ondergrond, luchtkwaliteit, (externe) veiligheid, waterkwaliteit, geur, lichthinder en straling.
- het verbreden van de mogelijkheden van maatschappelijke organisaties om in de wijk een
steentje bij te kunnen dragen aan de zorg in de wijk of dorp, zoals de sportvereniging die wekelijks
een ouderenmiddag organiseert.

Veilig en gezond leven
We bevorderen de gezondheid en vitaliteit van inwoners van
Deventer van 0-100+ jaar met de focus op de kracht en de eigen
regie van mensen. Dit vraagt een leefomgeving, waar mensen
zich prettig voelen, de druk vanuit het milieu op de gezondheid
van mensen zo laag mogelijk is en die stimuleert tot actief en
gezond gedrag.

Hoewel landelijk gezien relatief veel
Deventernaren de fiets pakken zien we het
verbeteren van de fietsinfra in combinatie met
het gebruik van de e-bike als de kans om nog
meer inwoners uit onze gemeente en
omliggende dorpen op de fiets te krijgen. De
schaal van Deventer leent zich bij uitstek voor
het verder uitrollen van een fietsnetwerk. Bij
alle fysieke ingrepen in de leefomgeving
wegen we het belang van de fiets en
gezondheid expliciet af. We stimuleren en
werken samen aan de totstandkoming van een
regionaal fietsnetwerk met snelle
verbindingen tussen centrum, station,
ommeland en regio in combinatie met
voldoende en comfortabele
fietsparkeerplaatsen op de juiste plek.
Ondanks dat het aandeel fiets vrijwel al jaren
stabiel is, denken we zo een doorbraak te
kunnen bewerkstelligen in de al jaren lange
starre verdeling van het verkeer over de
verschillende verkeersmodaliteiten.

Ruimte voor sport en beweging zien we als een verlengstuk
van een gezonde woonomgeving. De woonomgeving van
Wijtenhorst en het sportpark Horsterhoek kunnen naadloos
in elkaar overgaan. Sportverenigingen bieden we hier de
mogelijkheid tot verbreding van hun activiteiten als dit de
leefbaarheid van het dorp ten goede komt.

Omgevingsvisie & Sport aandachtspunten
Bereikbaarheid

We dragen zorg voor het goed en veilig functioneren
van het vervoersnetwerk. Door fysieke ingrepen, OV,
maar ook door ‘slimme’ maatregelen sturen we op
duurzame mobiliteit en verbeteren van de
verblijfskwaliteit en bereikbaarheid.

Opm. : Sinds de jaren 60 zijn de sportparken steeds
meer aan de rand van de gemeente gepositioneerd.
Hierdoor is de bereikbaarheid een belangrijk issue.
Het thema ‘Veilig Sportklimaat’ staat hoog op zowel
de landelijke als politieke agenda, echter de weg de
naar toe is ook essentieel. Dan heb ik het vooral
over veilig fiets- en wandelpaden en laat ik de
bereikbaarheid met OV nog even buiten
beschouwing.

Wisselend per deelgebied – aanvulling (zoals
bewegen in de Binnenstad)

Omgevingsvisie & Sport
• Gesprek is essentieel
• Elkaars taal leren spreken
• Haakjes hebben in instrument als
Omgevingsvisie

Voorbeeld: Voorstad Beweegt
• Situatieschets
• Programma
• Resultaten
•
•
•
•
•
•

Molentuin
Her/inrichting Beestenmarkt & wijkplein Go Ahead Eagles
Speeltuin kindervreugd -> Buurttuin kindervreugd
Sportimpuls Sportbuurtvereniging
Speelaanleidingen
Sport- en beweegplein Windroos

• Verbinding Omgevingswet
•
•
•

Participatie
Fysieke omgeving
1 wijk, 1 plan

Voorbeeld: SV Helios
• Situatieschets
• Programma
•
•
•
•

Verbinding Wijk
Verbinding Bedrijventerrein
Herinrichting buitenterrein
Nieuwbouw opstallen

• Resultaten
• Verbinding Omgevingswet
•
•
•
•
•

Bestemmingsplan
Participatie
Fysieke omgeving
1 wijk, 1 plan
Sport als middel

