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Het begin van het Sportakkoord Urk is gemaakt. Bedankt voor uw aanwezigheid en 

inbreng. Tijdens de eerste bijeenkomst op maandag 2 maart waren 20 aanwezigen 

vanuit verschillende domeinen: sport, onderwijs, zorg, welzijn, gezondheid en de 

gemeente. Een mooie opkomst! We zijn aan de slag gegaan met de kansen en project 

ideeën voor sport en bewegen op Urk. Ook werd die avond direct duidelijk dat er al veel 

mooie dingen gebeuren op Urk! Het proces krijgt vervolg met een bijeenkomst op 

dinsdag 24 maart. Dan maken we samen de vertaalslag naar de uitwerking van plannen.

De startbijeenkomst
Tijdens de startbijeenkomst hebben we 

tekst en uitleg gegeven over het Nationaal 

Sportakkoord en over de wijze waarop dat 

lokaal vertaald gaat worden in het Sport-

en Beweegakkoord Urk. Er zijn 

praktijkvoorbeelden gepresenteerd van 

initiatieven en samenwerkingsvormen die 

een plek zouden kunnen krijgen in dit 

sportakkoord. Vervolgens zijn we aan de 

slag gegaan en hebben we de kansen en 

dromen van het Sportakkoord Urk 

geïnventariseerd.

In de bijlage van de e-mail vind je de 

presentatie. 

De ideeën

In groepen zijn we uiteengegaan om ideeën 

op te halen voor het Sport- en 

Beweegakkoord Urk. De thema’s: inclusief 

sporten en bewegen, vaardig in bewegen, 

duurzame sportinfrastructuur en vitale 

sportaanbieders & positieve sportcultuur 

stonden centraal. Er kwamen 16 suggesties 

voor projecten naar voren.

In de bijlage van de e-mail vind je overzicht 

van alle projectsuggesties.

Heb je nog een goed idee voor kansen en/of 

concrete project ideeën voor het Sport- en 

Beweegakkoord Urk? Dan kan je dit idee nog 

inbrengen door een mail te sturen naar: 

tuijn@sportflevo.nl

Hoe gaat het nu verder?

Op dinsdag 24 maart is de tweede bijeenkomst, waar we allereerst een selectie 
maken van de project ideeën. Deze geselecteerde ideeën gaan we verder uitwerken, 
en er uren en budgetten aan koppelen. Vervolgens werken we toe naar een aantal 
uitgewerkte projecten aan het einde van de avond.

Datum: 24 maart
Tijd: 19.15 – 21.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Urk
Aanmelden voor deze bijeenkomst: via deze link

Na de bijeenkomst van 24 maart maken we een start met het concept sportakkoord. 
Het tekenmoment volgt in april, om het Sport- en Beweegakkoord op te leveren.

Graag tot ziens bij  de vervolgsessies! 

Met vriendelijke groet,

Rudi Tuijn en Robbert Bonsink

Wil je meer weten over het sportakkoord, de aanpak en de achtergronden?
Kijk op www.sportflevo.nl/sport-en-beweegakkoord-urk

https://nl.surveymonkey.com/r/3KZLXSG
https://www.sportflevo.nl/sport-en-beweegakkoord-urk

