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Geachte raadsleden,

“Sport (en bewegen) helpt om Drenthe nog beter te maken. Bij steeds meer inwoners (ook de kiezers 
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022) heeft gezond leven - en daarmee bewegen 
en sporten - een prominente plaats in hun leven. In een vergrijzende samenleving en bij een crisis als 
de Covid-19 pandemie wordt meer en meer een beroep gedaan op eigen vitaliteit en van die van 
familie en/of buren. Vitaliteit wordt de belangrijkste economische factor, sport (en bewegen) de 
belangrijkste grondstof voor deze vitaliteit. Laat de periode waarin we in 2020 zijn beland zich nu 
juist kenmerken door een pandemie van het COVID-19 virus. Een periode die een aanslag was op 
onze vitaliteit, maar ook duidelijk heeft gemaakt dat met sport en bewegen uw gemeente nog beter 
maken, is nu nog belangrijker dan ooit,” aldus Hans de Lang in zijn blog op kiessport.nu.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het van belang dat inwoners weten hoe u als 
partij denkt over de actuele zaken binnen de gemeente. De inzet van Sport en Bewegen kan binnen 
al deze thema’s naar voren komen. Inwoners komen met sport en bewegen in aanraking op de 
sportvereniging en/of sportschool, op de school van de kinderen of bij de sportgroep voor senioren. 
Ook bij de huisarts, welzijnsinstelling en fysiotherapeut is aandacht voor bewegen in het dagelijkse 
leven. Zelfs op de werkvloer worden medewerkers geconfronteerd met de beweegnorm en de wens 
om minder te zitten. Lees hier het volledige nieuwsartikel

Wij willen u vragen om in overweging te nemen wat de inzet van sport en bewegen kan doen voor de 
uitdagingen in uw gemeente. Maak ruimte in uw verkiezingsprogramma om sport en bewegen een 
prominente plek te geven. Daarmee zorgt u voor een vitale lokale samenleving met oog voor elkaar. 
Wij helpen u graag op weg. In de aanloop naar de verkiezingen zullen wij op kiessport.nu laten zien 
hoe de verschillende partijprogramma’s eruitzien, zullen we ‘sportmensen’ aan het woord laten en 
kondigen we aan wanneer er in uw gemeente een sportdebat gaat plaatsvinden.

We willen u vragen om, zodra uw verkiezingsprogramma klaar is deze met ons te delen.

Met vriendelijke groet,
namens directeur Hans de Lang en adjunct-directeur Mieke Zijl

Suzan Pieters-Waalewijn
Secretarieel medewerker

Let op: nieuw adres
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