
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

Wij nodigen u van harte uit voor de interactieve bijeenkomst over (sport)voorzieningen in de Achterhoek. 

 

De Achterhoek verandert: ontgroening en vergrijzing (minder jongeren en meer ouderen) zullen de komende jaren voor een bevolkingstransitie 

zorgen. Zo neemt het aantal 65+’ers tussen nu en 2030 met 36% toe en het aantal kinderen en jongeren (tot 24 jaar) met 8% af. In totaal is de 

verwachting dat de bevolking met 5% afneemt. Tegelijkertijd heeft de Achterhoek veel sportverenigingen en 33% van de inwoners is lid van een 

van deze verenigingen. Toch ligt de bezetting van de sportaccommodaties al onder het landelijk gemiddelde en dit zal de komende jaren 

waarschijnlijk niet verbeteren. Verwacht wordt bijvoorbeeld ook dat in 2025 7 voetbalverenigingen minder dan 125 leden en 11 

tennisverenigingen minder dan 140 leden zullen hebben. Dit alles zal maken dat de voorzieningenstructuur in de regio in de toekomst onder 

druk komt te staan.  

Met behulp van het instrument Transitieatlas wil Achterhoek toewerken naar een optimalisatie van de voorzieningenstructuur. Hierover zal het 

gesprek met betrokkenen uit de gemeenten worden gevoerd in de interactieve bijeenkomst over het thema sport. Vanwege het belang van het 

onderwerp is een brede en representatieve vertegenwoordiging essentieel. Door uw betrokkenheid bij en kennis over sport in de regio is uw 

bijdrage van harte gewenst.  

 

Meedenken over scenario’s 

De Achterhoek staat de komende jaren voor een grote opgave: omgaan met de demografische transitie. Ontgroening en vergrijzing van de 

bevolking zullen gevolgen hebben voor veel sportvoorzieningen in de Achterhoek, bijvoorbeeld voor de bezetting van tennisvelden en het 
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aantal vrijwilligers op verenigingen (wie gaat de f-jes fluiten?).  

Door middel van het instrument transitieatlas worden scenario’s opgesteld die inzichtelijk maken wat de gevolgen kunnen zijn van de 

demografische ontwikkelingen op onder andere het gebied van sport en welke keuzes er gemaakt kunnen worden. De scenario’s kunnen de 

betrokken partijen helpen bij de beleidskeuzes over sportvoorzieningen.  

Tijdens de interactieve bijeenkomst over sport wordt aan u en een groot aantal betrokken partijen in de gemeente een aantal vragen gesteld 

over wat u belangrijk vindt bij de toekomst van de sportvoorzieningen. Dit gebeurt met stemkastjes zodat de input gelijk zichtbaar wordt. 

Vervolgens worden mogelijke toekomstscenario’s voorgelegd. De scenario’s laten met kaartbeelden zien wat de voorgelegde dilemma’s kunnen 

betekenen voor de sportvoorzieningen in de gemeente. 

 

 

Wanneer?  

 

Dinsdag 27 oktober 2015 

Inloop 19.15 uur, programma 19.30 – 21.30 uur 

Locatie: Cultureel Centrum De Bron 

Adres: Buitenschans 1 7141 EK Groenlo 

 

 

 

Aanmelden 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om sportverenigingen op lokaal niveau nog sterker te positioneren? Meldt u dan via deze link aan voor 

de bijeenkomst en ga in gesprek met andere betrokkenen.  

  
Hopelijk treffen we elkaar op dinsdag 27 oktober a.s. !! 
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