
Lokaal Sportakkoord 

Ooststellingwerf 



Programma: 

 

19:15 uur Inloop  

19:30 uur: Introductie, toelichting programma door Marten 

19:35 uur: Ontvangst door wethouder Esther Verhagen 

19:45 uur:  Introductie door sportformateur Andre Kasel  

20:00 uur:  Inspirerend verhaal Sportplatform Haulerwijk door 

  Ronald de Vries 

20:10 uur:  Koffie meenemen naar het sportakkoord spel  

20:20 uur: Sportakkoord spel  

21:15 uur:  Plenaire terugkoppeling en vervolgtraject door 

  André 

21:30 uur:  Sluiting en uitnodiging voor hapje en drankje door 

  wethouder Verhagen 

 







 



Samenwerken 

Verbinden en 

Versterken  



Zo min 

mogelijk 

nieuwe dingen 



Maatwerk ! 



Startfoto Ooststellingwerf  
 

 

 

 

 

 

     

% huishoudens: 

- Hardlopen, Wielrennen/MTB, Fitness, ligt 

achter op het landelijke percentage 

- Wandelen ligt voor op het landelijke 

percentage 

  

Plus tov het landelijk gemiddelde 

Beweegvriendelijke gemeente  

Aantal publieke sportaccommodaties !  

Afstand tot accommodatie   

Fietsgebruik    

Gemeentelijke kosten 

Aangesloten bij een sportvereniging 

Positief percentage norm 

  

Onder het landelijke gemiddelde 

Tevreden over speelvoorzieningen 

Niet sporters percentage 

 

 



Bevolkingsontwikkeling Ooststellingwerf (bron: CBS) 

Van 2020 naar 2040:  

Lichte daling van aantal inwoners 

 

Naar leeftijd: sterke groei 80+ 34%  

Verdeling op basis van leeftijd 

00 - 14 jaar 15.7% 

 

15 - 24 jaar 10.7% 

 

25 - 45 jaar 20.9% 

 

46 - 65 jaar 30.5% 

 

65 en ouder 22.2% 

2003 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2019 

26.760 26.683 26.491 26.125 26.399 26.235 25.858 25.672 25.571 25.498 



  
25.531 
(per 1-1-2017) 



 



 





Sportplatform 

Haulerwijk 

 
Ronald de Vries 



SPORTAKKOORDENSPEL 

 

Iedereen wordt uitgenodigd deel te nemen aan het SPORTAKKOORDENSPEL 

om via dit spel de grondslag voor een sportakkoord van de Gemeente 

Opsterland te leggen. 

 

Op de tafels staat aangegeven met welke spelleider en medespelers u dit 

spel gaat spelen. 

 

Neemt u uw koffie of thee mee naar de tafel en maak kennis met de 

anderen. 

 

Het spel wordt eerst uitgelegd en vervolgens kunnen we aan de slag. Ik wens 

iedereen veel speelplezier! 

 

Na afloop heeft u de puzzelstukken en met deze puzzelstukken kunnen we de 

basis van het sportakkoord met elkaar leggen. Deze stukken passen altijd, al 

gaan ze soms wat zwaar ;-) 

 

 





Opbrengsten Sportakkoorden 

spel 

Welke inzichten hebben het spel 

opgeleverd 

Toelichting op onderdelen 

 

Het vervolg… 



Proces 2020 

Uitvoeren van het akkoord (bezig terwijl we denken) 

 

Eind 2020 evaluatie en koers 2021 

3 feb 



Werkwijze 

 In de regio 

 Spelenderwijs 

 Inspirerend 

 Iedereen doet mee! 

 We bepalen samen 

 We voeren het samen uit 

 We vieren het samen! 



Vervolgafspraken 

Verslag van de opbrengst 

 

Decentrale bijeenkomsten 

 

Vrolijke suggestie…! 
 





Sluiting:  

 
Wethouder Esther Verhagen 

 

 



BEDANKT!!! 

Voor jullie aanwezigheid en 

inbreng! 

Wol thús en Oant Sjen ! 


