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Gemeenteraad Amsterdam 

Postbus 202  

1000AE Amsterdam  

 

Amsterdam, 6 juli 2021 

 

 

Betreft: Schriftelijke reactie ‘Strategisch Plan Sporten en Spelen in de Openbare Ruimte’ 

  

 

Geachte raadsleden,  

 

De Sportraad Amsterdam volgt met grote interesse de ruimtelijke uitdagingen die ons als stad te 

wachten staan. Om het nijpende woningtekort aan te pakken gaat Amsterdam de komende jaren fors 

verdichten. De leefbaarheid van de stad komt daarmee onder druk te staan. En als we hier geen prioriteit 

aan stellen zal ook de ruimte voor Amsterdammers om elkaar te ontmoeten, te recreëren, te sporten en 

simpelweg te bewegen schaarser worden. 

 

Tegelijkertijd behoort de fysieke en mentale gezondheid van haar bewoners de hoogste prioriteit in 

iedere gemeente te hebben. We hebben te maken met een crisis. Daarmee doelen we niet op de 

coronapandemie – die vanzelfsprekend geen toelichting behoeft - maar de andere crisis die al jaren 

speelt: de beweegcrisis. Bij de laatste meting van het NOC*NSF (november 20201) voldeed slechts 

vierentwintig procent van de Amsterdammers van vijf tot en met tachtig jaar aan de beweegnorm. Bij 

volwassenen hebben we het dan over minimaal vijf dagen in de week een half uur matig bewegen, 

oftewel stevig doorwandelen.  

 

De beperkingen die gepaard gingen met de lockdown hebben er overal stevig ingehakt. Landelijk zijn 

750.000 Nederlanders minder gaan bewegen. Dat zijn op zijn zachtst gezegd zorgwekkende cijfers. We 

hebben al langer te maken met een forse kloof in gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische 

groepen en de coronacrisis heeft deze verschillen verder versterkt. De stad zal dus alle zeilen moeten 

bijzetten om Amsterdammers (weer) aan het bewegen te krijgen. De fysieke inrichting van onze buurt 

en de openbare ruimte is daarbij geen bijzaak, maar dient hierin een cruciale rol te vervullen. Goede, 

 
1 Amsterdam sportdeelname 20 (nocnsf.nl) 

https://nocnsf.nl/media/4143/sportdeelname-index-amsterdam-meting-november-2020.pdf


    2 van 2 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sportraad Amsterdam PB 1530 1000BM Tel: 020-2518586 info@sportraadamsterdam.nl www.sportraadamsterdam.nl 

Adviesraad van gemeentebestuur op het gebied van sport in Amsterdam 

 

bereikbare en laagdrempelige sport- en speelvoorzieningen in de wijk hebben een positieve invloed op 

de sportparticipatie en een aantrekkelijke openbare ruimte nodigt uit tot ontmoeting en bewegen.  

 

Het is dus goed dat de stad hier aandacht aan schenkt met het Strategisch Plan Sporten en Spelen in 

de Openbare Ruimte. Maar dit is slechts een kleine stap in de goede richting. Een lange termijn visie 

en een overkoepelende strategie met concrete doelstellingen ontbreken. Bovendien is veruit het 

grootste deel van de financiering nog onzeker. Dat terwijl dit onderwerp een positieve bijdrage kan 

leveren aan  een groot aantal actuele stedelijke uitdagingen in Amsterdam, waaronder: de aanpak 

gezond gewicht, het tegengaan van beweegarmoede, het terugdringen van eenzaamheid en de 

beginselen van de bewegende stad.  

 

De Sportraad is van mening dat Amsterdam op dit vlak veel meer ambitie moet tonen. Daarom zullen 

wij de komende periode aanwenden om een advies voor te bereiden over de inrichting van de fysieke 

beweeg- en leefruimte van Amsterdam. Een dergelijk domein overstijgend en fundamenteel onderwerp 

voor de leefbaarheid van Amsterdam verdient wat ons betreft de volledige aandacht van de stad.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

drs. A.G.M. Telleman 

Voorzitter 

SPORTRAAD AMSTERDAM 

 


