Thema Sport & Verenigingen
1. Toelichting herinrichting sportcomplex ‘t Lankamp
Sv Vasse heeft haar plannen voor de herinrichting van sportcomplex ’t Lankamp kenbaar gemaakt bij
de gemeente Tubbergen en bij de inwoners van Vasse.
Uitgangssituatie
De gebruikers van het complex kennen o.a. de volgende deelproblemen: vrijwilligers ontlasten &
binden; veiligheid; beleving, reuring, plezier en binding; klimaat, milieu en energietransitie; onderhoud
betaalbaar houden; uitstraling sportcomplex; lokale samenwerking; multifunctionaliteit sportcomplex.
Door de herinrichting kunnen meerdere deelproblemen aangepakt worden. Door innovatief samen te
werken tussen de sociaal-maatschappelijke en economische partijen in Vasse zal het
sporten/bewegen en elkaar ontmoeten verstrekt worden. Door realisatie van deze basisvoorziening
zullen veiligheid en leefbaarheid een aanzienlijke impuls geven aan het dorp Vasse als een
aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor jong en oud.
Vragen uit Vasse aan de gemeente
Met betrekking tot de realisatie van de herinrichting zijn aan de gemeente vragen gesteld m.b.t.
aankoop grond, toekenning subsidie MijnDorp2030 ad € 100.000,-, kosten verwijderen Beerpad en
realisatie oversteekplaats fietsers Denekamperweg, bestemmingsplanwijziging.
Op korte termijn ontvangt sv Vasse een antwoord op deze vragen.
In het MAT 2.0 is een voorstel opgenomen om de subsidie MijnDorp2030 van € 100.000,- beschikbaar
te stellen, onder voorwaarde dat er dan ook consensus komt over de andere bovengenoemde punten.
Centraal bespreekpunt voor de kernavond:
Tijdens de kernavond gaan we met elkaar verkennen hoe we ervoor kunnen zorgen dat de
ontwikkeling van het plan om het sportcomplex her in te richten, nog meer verbonden is met
de uitdagingen van de gemeente voor het thema Gezondheid. Zodat er een win-win situatie
ontstaat. In hoeverre ziet de sportvereniging/Vasse zich verantwoordelijk voor een
maatschappelijke bijdrage? Is de voetbalvereniging een vereniging waar gevoetbald wordt of
een vereniging waar ook gevoetbald wordt?
2. Toelichting

uitdagingen Gezondheid

Gezondheid gaat niet alleen over fysiek in orde zijn. Het gaat ook over geestelijke gezondheid,
gelukkig zijn en het hebben van sociale contacten, je niet buiten gesloten voelen en eenzaam zijn, van
waarde kunnen zijn voor anderen en er toe doen. Daarmee wordt gezondheid niet alleen beïnvloed
door erfelijke factoren, gezond eten en bewegen, maar zijn ook de sociale omgeving en de werk-/
leefomstandigheden van invloed op de gezondheid. Het overgrote deel (84%) van de Tubbergse
inwoners ervaart een zeer goede gezondheid. Naarmate onze inwoners ouder worden, neemt dit
percentage licht af (72%). De factoren die gezondheid negatief kunnen beïnvloeden, willen we
zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Daar hebben we met elkaar invloed op en een rol in.
Hieronder lichten we een aantal uitdagingen kort toe.
Uitdagingen

Eenzaamheid: voorkomen van ongewenst sociaal isolement. Uit onderzoek blijkt dat 28
% van de Tubbergse inwoners in de leeftijd van 19 t/m 64 zich matig tot zeer ernstig
eenzaam voelt. Bij 65 jaar en ouder is dit 39%.

Verslaving: voorkomen dat inwoners verslaafd raken aan o.a. genotsmiddelen zoals
alcohol en roken. Op het gebied van het nuttigen van alcohol scoort Tubbergen hoger dan
het gemiddelde in Twente. 31% van de jongeren doet aan zgn. binge drinken (méér dan 5
glazen alcohol tijdens een enkele gelegenheid) en bij volwassen tot 65 jaar drinkt 10 %
overmatig. Bij roken liggen deze percentages op 21 % bij volwassen. Naast alcohol en
roken zien we ook steeds meer aandacht voor verslaving aan social media, drugs en
gamen. Hoewel de cijfers hierbij laag zijn, zijn de ervaringen van inwoners en hetTeam
Ondersteuning en Zorg van de gemeente anders.

Stimuleren dat inwoners deel kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Uit de
cijfers blijkt dat van de inwoners boven de 65 jaar 42% voldoet aan de beweegnorm en bij
jongeren en volwassenen 19-65 jaar is dit ongeveer 60%.
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Voorkomen van overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat overgewicht bij de
basisschoolleeftijd 14% is, overgewicht voortgezet onderwijs 13%, overgewicht
volwassenen (19-65 jaar) 42%, overgewicht ouderen (65+) 59%.

Welke beschikbare ondersteuningsmogelijkheden zijn er zoal in de gemeente Tubbergen?
 Vrijwilliger coördinator Wij in de buurt / Buurtsportcoach
 Uitvoeringsovereenkomst voetbalverenigingen
 Initiatieven uit het gemeentelijk Stimuleringsfonds; o.a. project Kearls unne mekaar en
dorpshuiskamers
 Sport werkt
Voorbeelden
 Walking voetbal: bewegen en ontmoeting voor ouderen komt bij elkaar, op die manier kan je
ook wat doen aan overgewicht. Eventueel gecombineerd met een maaltijd.
 Gebruik van de kantine, oog voor alcoholgebruik, bijvoorbeeld op zaterdag geen alcohol, dat
is de dag voor de jeugd. Hoe ga je om met 17/18 jarigen in 1 elftal? Zelfde geldt voor roken.
 Project Vasse Vitaal.

3. Vragen voor het gesprek op de kernavond tussen inwoners en raadsleden








Op welke wijze komen de vier genoemde uitdagingen m.b.t. gezondheid tot uiting in de
herinrichting van sportcomplex ‘t Lankamp?
Waar zit het verschil ten opzichte van de huidige situatie?
Wat zouden we nog meer kunnen doen?
Welke rol kunnen hierin verenigingen spelen?
Wat verwacht je van de gemeente en andere partijen?
Hoe kunnen we zorgen voor goede voorzieningen, activiteiten, ondersteuning en dat inwoners
hier ook gebruik van maken?
Welke speerpunten zien we voor de toekomst op het gebied van bewegen/gezondheid?
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