


Kerngroep lokaal akkoord NBB!
•Borging
•Voortgang werkgroepen bewaken
•Planning 
•Budget toekennen
•Communicatie
•Hulp en ondersteuning 
•Voorstel: Joris Maier, Saskia Nijland, Annet de Haas, 

Folkert Kooistra, Theo Berends + ?



 

Gezond in beweging 
Alle inwoners van Neder-Betuwe, van jong 

tot oud, hebben de mogelijkheid om gezond 
in beweging te komen of te sporten, samen, 

binnen en buiten als onderdeel van een 
gezonde leefstijl. 

Gezonde omgeving 
Alle inwoners van Neder-Betuwe hebben de 

ruimte om meer te bewegen in een voldoende 
veilige, gevarieerde en aantrekkelijke omgeving 
die uitnodigt om actief en sportief in beweging 

te komen, zowel in de buitenruimte, in 
sportaccommodaties als op speel- en 

beweegplekken. 

Gezonde leefstijl 
Alle inwoners van Neder-Betuwe hebben de 

mogelijkheid om zich bewust te worden van het 
belang van een gezonde leefstijl waarin 

voldoende wordt bewogen en gezond wordt 
gegeten en kunnen wonen, werken, leren en 

recreëren in een omgeving die hier structureel 
aandacht voor heeft en gezonde keuzes 

stimuleert. 

Infrastructuur – gezond in de basis 
Met een goede infrastructuur op het gebied van 
sport, bewegen en een gezonde leefstijl zorgen 

we voor een gezonde basis om uitvoering te 
geven aan de ambities van het Lokaal Akkoord 

Neder-Betuwe Bloeit!.  
 

Ouderen in beweging 
 
 

x Meer bewegen voor Senioren 
Trekker: Gerjan van Stralen 
(Buurtsportcoach) 

x Blijf Bewegen Boomer bij MBvO (Meer 
Bewegen voor Ouderen) 
Trekker: Folkert Kooistra (Welzijn 
Rivierstroom) 

x Ouderen erop uit 
Trekker: Nader te bepalen 

x Menukaart beweegactiviteiten voor 
ouderen 
Trekkers: SWAN met Welzijn Rivierstroom 

Bereikbare en toegankelijke sport-, 
speel- en/of beweegvoorziening in elke 

kern 
x Creatief en multifunctioneel gebruik 

Trekker: Gemeente Neder-Betuwe  
x Vitaal Sportpark 

Trekkers: Gerjan van Stralen en Roy van 
Roekel (Buurtsportcoaches) 

Neder-Betuwe Rookvrij 
 
 

x Neder-Betuwe Rookvrij 
Trekker: Juliën van der Slikke (Healthclub 
Juliën) 

Informatie en bekendheid over 
sport- en beweegaanbod en 

subsidiemogelijkheden 
x Informatievoorziening aanbod gezond in 

beweging, gezonde omgeving & gezonde 
leefstijl 
Trekker: Gemeente Neder-Betuwe 

Jongeren in beweging 
 

x Buitenschoolse sportactiviteiten/clinics/ 
enthousiasmeren van jeugd en anderen 
Trekkers: Joris Maier (JOGG-regisseur) + 
Buurtsportcoaches 

x Menukaart beweegactiviteiten voor 
jongeren 
Trekker: Jongerenraad Neder-Betuwe 

x Organiseren van activiteiten in de 
buitenruimte 
Trekker: Wisselend onder partners 

De fysieke omgeving nodigt uit tot vitaal 
in beweging komen 

x Wandel- en fietspaden in beeld brengen 
Trekker: Juliën van der Slikke (Healthclub 
Julien) 

x Klompenpaden in beeld brengen (en 
doorontwikkelen) 
Trekker: NME Betuwe 

x Rookvrije sportaccommodaties en 
beweegplekken 
Trekker: Juliën van der Slikke (Healthclub 
Juliën) 

Gezonde voeding 
 

x Gezonde maaltijdbox 
Trekkers: Wilma Hooft en Andrea Gnoth 
(Diëtistenpraktijk Eetstijl) 

x Watertappunten scholen 
Trekker: Joris Maier (JOGG-regisseur) 

x Schooljeugd (basisschool) naar een gezonde 
leefstijl brengen 
Trekker: Han van Schaik (directeur 
Isandraschool IJzendoorn) 

Sterke sportverenigingen 
 

x Besturen met een visie 
Trekker: Sport- en Beweegkoepel Neder-
Betuwe 

x Versterken vrijwilligersmanagement 
Trekker: Sport- en Beweegkoepel Neder-
Betuwe 
 

Iedereen in beweging 
x Fietsen voor statushouders 

Trekkers: Gerjan van Stralen en Roy van 
Roekel (Buurtsportcoaches) 

x Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Trekker: Joris Maier (JOGG-regisseur) 

 Bewuste, gezonde keuzes maken 
x Voorlichting aan migranten/specifieke 

doelgroepen, gericht op een gezonde 
leefstijl 
Trekkers: Folkert Kooistra en Annelieke 
Steenbergen (Welzijn Rivierstroom) 

De gemeente als partner en verbinder 
x Faciliterende gemeente 

Trekker: Gemeente Neder-Betuwe, 
contactpersoon Saskia Nijland 

Projectideeën 
Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! 

 


