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Weinig landen beschikken over zo veel en zulke hoogwaardige sportaccommodaties als Nederland.
We mogen ook niet klagen over onze hoge sportdeelname, en toch mikt het Sportakkoord op een
verdere verhoging. Hoe kunnen gemeenten die realiseren? Niet door nog meer te investeren in accommodatiebeleid, meent Remco Hoekman, wel door meer te focussen op doelgroepenbeleid.
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