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1. Overzicht
1.1. Inleiding
In de onlangs vastgestelde Sportnota 2011 -2016 van de gemeente Utrecht is het motto te lezen: “In
Utrecht staat jouw talent centraal”. Natuurlijk willen wij ook in onze wijk zoveel mogelijk bewoners
laten sporten en bewegen om zo hun eigen talent te vinden en te ontwikkelen. Om daar een bijdrage
aan te leveren is dit wijksport- en beweegplan er. Hierin is te lezen wat er al is, wat er gebeurt en
welke zaken aandacht behoeven. Om zo, met de betrokken partijen uit sport, zorg, welzijn en
onderwijs, het gezamenlijk aanbod op het gebied van sporten en bewegen in de wijk te versterken.
Voor elke bewoner, en vooral ook voor de jeugd, volwassenen en ouderen die een zetje nodig
hebben.

1.2. Het wijksport- en beweegplan
Het is belangrijk om met partners in de wijk te bekijken wat er nodig is om het sporten en bewegen
te stimuleren. Zo kan op kleine schaal bekeken worden, met de specifieke kenmerken van de wijk,
wat de beste middelen of methoden zijn om dit te bereiken. De gemeente Utrecht wil daarom graag
dat er op wijkniveau een wijksport- en beweegplan wordt ontwikkeld. Met sport wordt uiteraard de
georganiseerde en niet-georganiseerde sportdeelname bedoeld. De term bewegen is er om duidelijk
aan te geven dat actief zijn buiten de sport om ook een belangrijke bijdrage levert aan een goede
gezondheid en welzijn.
Het wijksport- en beweegplan geeft volgens de Sportnota inzicht in wat er de komende jaren op
sport- en beweeggebied in de wijk wordt gerealiseerd. Door de verschillen tussen wijken is zo’n plan
maatwerk, toegespitst op de eigen wijk. Daarmee wordt het een plan dat de eigenheid, structuur en
het aanbod van sport en bewegen in Vleuten- De Meern goed in kaart brengt.

1.3. Leidsche Rijn
Leidsche Rijn wordt door veel mensen als één grote wijk gezien, het is dan het gebied aan de
overkant van snelweg A2 en Amsterdam-Rijnkanaal, van Langerak tot De Meern, en van Veldhuizen
tot Haarzuilens. Ook vanuit sportief oogpunt kan het logisch zijn om voor dit hele gebied een
wijksport- en beweegplan te maken, omdat veel sportcomplexen in het midden van de wijk, rondom
en in het Maximapark liggen. Echter, formeel gezien bestaat dit gebied uit twee wijken, die ook
volgens de gemeente specifiek zo benoemd worden. Er is de wijk Leidsche Rijn, het gebied tussen A2
en het Maximápark, en daarnaast wordt het gebied Vleuten- De Meern met de omliggende nieuwe
wijken als een geheel bezien. Ook het welzijnswerk in deze twee gebieden wordt door andere
organisaties bediend, DOENJA Dienstverlening richt zich op Leidsche Rijn en Portes is er voor
Vleuten- De Meern. Omdat er dus ook twee beweegmakelaars actief zijn, is ervoor gekozen voor elke
wijk een Sport- en Beweegplan te verzorgen. Dit plan gaat over de oude kernen Vleuten, De Meern
en Haarzuilens, en de nieuwe wijken Vleuterweide, Veldhuizen en Balije.
Hoewel dus één grote wijk, is de sport vooral op lokaal, buurt en wijkniveau, georganiseerd zodat in
dit plan goed ingezoomd kan worden op de specifieke situatie van sportverenigingen en locaties.
Bewoners richten zich voor hun sportactiviteiten over het algemeen op de mogelijkheden in hun
eigen buurt of wijk. Voor zover sportverenigingen en locaties beide gebieden bedienen, zal dit ook
aan de orde komen en de eventuele problematiek die hiermee gepaard gaat, benoemd worden. In
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dit kader is van belang de samenwerking te benoemen met Doenja Dienstverlening, waarvan de
beweegmakelaar actief betrokken is bij de ontwikkeling van dit plan waarbij er een actieve
wederzijdse uitwisseling plaatsvindt.

1.4. De beweegmakelaar
In de Utrechtse wijken zijn beweegmakelaars werkzaam vanuit de wijkwelzijnsorganisaties. Volgens
de Sportnota coördineert, verbindt, adviseert en organiseert de beweegmakelaar waar nodig
aanvullend aanbod in de wijk, en stemt hij het aanbod naar sport en bewegen af op de vraag. De
beweegmakelaar heeft een proactieve rol in de totstandkoming van het wijksport- en beweegplan,
en zorgt ervoor dat hierin een wijkanalyse en jaarplanning een prominente rol krijgt. Dit plan wordt
opgesteld in samenspraak met alle partners die betrokken zijn bij het sport- en beweegaanbod in de
wijk zoals de sportverenigingen, onderwijs (brede scholen), welzijn, commerciële sportaanbieders,
woningcorporaties, zorg en alle andere betrokken partijen. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de
bereidwilligheid en de mogelijkheid van partijen om input te willen en kunnen geven. In zgn.
wijksportbijeenkomsten wordt hiervoor de gelegenheid gegeven.

1.5. Ontwikkelingen welzijn en sport
Soms worden ontwikkelingen ingehaald door de actualiteit. Zo ook bij dit Wijksport- en Beweegplan.
In november 2011 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma Sport
en Bewegen in de Buurt gepresenteerd. Hierbij worden tientallen miljoenen beschikbaar gesteld aan
gemeenten om buurtsport te stimuleren. Uiteraard zal dit ook positieve gevolgen hebben voor de
gemeente Utrecht, o.m. in het aanstellen van meer
sportbuurtcoaches. Hoe dit er daadwerkelijk uit zal gaan zien, zal in de
loop van 2012 duidelijk worden.
Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen binnen het welzijn in Utrecht en
de plaats die sport gaat hebben in een reorganisatie van dit werkveld.
Dit betekent voor Beweegmakelaars, combinatiefunctionarissen,
verenigingsmanagers, sportwerkers e.d. dat dit mogelijk in een
aangepaste structuur wordt georganiseerd. Ook dit zal in de loop van
dit jaar verder uitgewerkt en gecommuniceerd worden.

Trapveld in De Balije

Voor de inhoud en uitvoering van dit Wijksport- en Beweegplan kan
dit gevolgen hebben, vooralsnog gebruiken we dit als basis voor de
komende tijd.

1.6. Leeswijzer
Eerst zal geprobeerd worden een beeld te schetsen van deze wijk op sport- en beweeggebied. In
hoofdstuk 2 worden cijfers op een rijtje gezet, een beschrijving gegeven en daarna een analyse van
wat er speelt. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens beschreven wat dit betekent voor te kiezen
doelstellingen en hoe dit om te zetten in resultaten. Hoofdstuk 4 legt het accent op de praktijk,
uitvoering en samenwerking hierin, wat is er te verwachten voor komend jaar en de volgende jaren.
De bijlagen geeft een overzicht van sportverenigingen, locaties en meer in de wijk.
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2. De Wijk: stand van zaken
2.1. Getallen en kenmerken
Vleuten- De Meern is nog steeds een groeiende wijk, met de komst van de wijken Veldhuizen, Balije
en Vleuterweide is het inwoneraantal in 2005 van 27.000 gegroeid naar eind 2010 tot 41.000.
Daarmee is het de grootste wijk van Utrecht geworden. Aan het eind van de periode waarover dit
plan gaat, eind 2015, is de bevolking gegroeid tot 47.000 inwoners waarna het inwoneraantal dan
stabiliseert of afneemt(Wijkwijzer 2011).

Bevolking op 1 jan.
Historie
2005

2007

2009

2010

Prognose
2011

2012

2013

2014

2016

2018

2020

542

555

558

532

525

536

531

531

537

531

535

1013 Vleuten

7.079

6.994

6.909

6.898

6.903

6.916

6.920

6.940

6.991

7.001

6.995
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1020 Vleuterweide

1.750

5.556

10.058 11.151

12.838

14.118

15.297

16.471

17.718

17.516

17.152

16

1024 Veldhuizen

7.267

8.568

9.437

9.509

9.544

9.575

9.552

9.455

9.346
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Deelgebied
1012 Haarzuilens

1030 De Meern
Totaal

10.601
27.239

9.125

9.345

10.647

11.214 11.484

32.320

37.864 39.410

11.575
41.278

11.690

11.793

11.913

12.352

12.861

12.951
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42.769

44.085

45.430

47.150

47.364

46.979

45.

Het overnemen van gegevens uit deze bron is toegestaan met de vermelding: Prognose gemeente Utrecht 2010

De bevolkingssamenstelling verandert ook in de loop van de jaren. Onderstaande tabel laat zien dat
vooral de groepen jeugd en ouderen sterk gaat stijgen de komende jaren (WistUData).

2005

2008

2011

2012

2013

2016

2020

0 t/m 3 jarigen

2.054

2.846

3.268

3.224

3.259

3.100

2.978

4 t/m 11 jarigen

3.308

4.550

5.627

5.879

6.111

6.359

6.445

12 t/m 17 jarigen

1.885

2.421

2.744

2.895

3.088

3.662

4.175

18 t/m 24 jarigen

1.499

1.966

2.335

2.633

2.884

3.674

4.486

25 t/m 34 jarigen

3.914

5.186

5.223

5.377

5.449

5.194

5.968

35 t/m 44 jarigen

5.723

7.733

8.689

8.835

8.928

8.569

8.318

45 t/m 54 jarigen

3.252

4.393

5.478

5.885

6.224

7.224

7.912

55 t/m 64 jarigen

2.703

3.101

3.491

3.633

3.755

4.195

4.903

65 t/m 74 jarigen

2.180

2.365

2.540

2.823

2.930

3.154

3.344

75-plussers

1.380

1.655

1.958

2.077

2.165

2.400

2.560
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De gemeente Utrecht voert jaarlijks onderzoek uit naar de tevredenheid van bewoners over diverse
zaken. In de Wijkwijzer 2010 wordt vermeld dat de bewoners van de wijken Leidsche Rijn en VleutenDe Meern, in vergelijking met de andere wijken, het best te spreken zijn over de sportvoorzieningen
in hun buurt. Wanneer de ontwikkeling in de wijken in de afgelopen twee jaar wordt vergeleken met
de ontwikkeling in heel Utrecht, komt naar voren dat op het gebied van de tevredenheid met
sportvoorzieningen Vleuten-De Meern zich gunstiger heeft ontwikkeld in vergelijking met de
ontwikkelingen voor heel Utrecht.
Volgens de Utrecht Monitor 2010 hebben inwoners van 16 jaar en ouder van Vleuten- De Meern een
sportparticipatie van 70%, dit ligt precies op het stedelijk gemiddelde. Uit de Jeugdmonitor Utrecht,
Schooljaar 2009-2010 (hierin zijn kinderen van groep 7 en 8 bevraagd) komen de volgende cijfers. In
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onze wijk sport 94% van de kinderen buiten schooltijd (het hoogste percentage van alle wijken) en is
90% van de meisjes lid van een sportvereniging (ook een van de hoogste percentages van alle
wijken). Overigens kan dit nog steeds betekenen dat op buurt- of straatniveau of in bepaalde
doelgroepen, zoals gezinnen met een lage Sociaal Economische Status (lage SES) de participatiegraad
beduidend lager is.
Het percentage leerlingen dat tenminste één keer per maand deelneemt aan naschoolse
sportactiviteiten resp. sportactiviteiten in een buurthuis is 6 resp. 4%, beiden het laagste van alle
wijken. Elf procent van de leerlingen vindt dat er te weinig plekken zijn om buiten te spelen, dit is
gemiddeld. Gemiddeld is ook het percentage kinderen dat buiten schooltijd meer dan 2 uur per dag
achter de computer zit, namelijk 36%.

2.2. Sport in deze wijk, algemene beschrijving
Verenigingen
In de oude kernen Vleuten en De Meern zijn en waren veel sportverenigingen actief, toegerust voor
het kleinschalige sportaanbod met een gemiddeld aantal leden. Bij uitbreiding van de wijk kwamen
de nieuwe bewoners al snel uit bij deze verenigingen, mede omdat er (nog) geen nieuwe
sportverenigingen werden opgezet. Hierdoor ontstond bij een aantal verenigingen een grote
toename van leden, dat niet altijd bijgebeend kon worden in organisatie en accommodatie.
Inmiddels heeft zich een stabilisering afgetekend. Grote verenigingen zoals voetbal en hockeyclub
hebben nieuwe accommodaties betrokken, en verenigingen doen veel aan professionalisering. Zo is
de organisatie verbeterd en beter toegerust. Wat nog wel speelt zijn de wachtlijsten voor een aantal
sporten waardoor niet alle bewoners en/of kinderen een plek kunnen krijgen bij hun gewenste
sportvereniging. Veel plaatselijke sportverenigingen zijn “klein” gebleven en ondervinden soms
concurrentie van nieuwe aanbieders, zijn genoodzaakt zelfs nieuwe (jeugd-)leden te werven om de
vereniging gezond te houden. Over het algemeen zijn nu de meeste verenigingen te vinden in de
oude kernen en rondom het Maximapark, en zijn bewoners van de nieuwe wijken aangewezen
hierop. Wel is er een ontwikkeling dat veel nieuwe aanbieders sport verzorgen in de sporthallen in
Vleuterweide en Veldhuizen, zodat het aanbod dichterbij komt. In de bijlage een overzicht van de
sportverenigingen in de wijk.
Overig sport- en beweegaanbod
Sporten in georganiseerd verband gebeurt niet alleen bij een sportvereniging, maar ook in het kader
van naschoolse sport- of bewegingsactiviteiten voor de jeugd (zoals ‘Sport Scoort!’ of ‘De verlengde
schooldag’) of activiteiten die door buurthuizen worden georganiseerd. Ook is er doelgroepgericht
aanbod (bijv. ouderen, kinderen met overgewicht, mensen met een beperking). Organisatoren
hiervan zijn sportverenigingen, scholen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, gemeente en allerlei
samenwerkingsverbanden. Een goed overzicht hiervan ontbreekt omdat het soms onvoldoende
bekend is, het vaak wijzigingen ondergaat en aanbod soms enkel intern gericht is. In de bijlage een
verwijzing naar initiatieven op dit gebied. In de door het Wijkservicecentrum Vleuten- De Meern
opgestelde “Wijkambitie” wordt onder Gezonde wijk genoemd dat de wijk sportactiviteiten voor
kinderen en volwassenen wil stimuleren die gericht zijn op beweging in niet-georganiseerd verband.
Accommodaties
Doordat de wijk is uitgebreid en het inwonertal is gegroeid zijn er ook veel nieuwe
sportvoorzieningen gecreëerd. In de loop van de jaren zijn er 5 sportcomplexen gerealiseerd, deze
zijn gesitueerd in en bij het centrale Maxima-park. Door deze centrale ligging maken inwoners van
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het oostelijk deel van Leidsche Rijn hier ook veel gebruik van. Ook Brede School Weide Wereld en het
Amadeus Lyceum heeft mooie nieuwe sportaccommodaties. In de oude kernen Vleuten en De Meern
worden de soms verouderde gymzalen veel gebruikt door de scholen en sportverenigingen. In de
bijlage een overzicht van alle accommodaties.
Openbare sport- en spellocaties
Bij de ontwikkeling en het ontwerp van de nieuwe buurten is ook veel aandacht besteed aan de
buitenruimte. Hierdoor zijn de sport- en spelmogelijkheden ruim te noemen. Dit gaat van de twee
bouwspeeltuinen, trapveldjes, voetbalkooien tot openbare kunstgrasvelden en skatevoorzieningen.
De gemeente is actief in het aanpassen en uitbreiden hiervan, vaak in overleg met wijkbewoners. In
het Wijkspeelruimteplan Vleuten-De Meern (april 2010) wordt wel duidelijk aangegeven dat er meer
speelplekken voor kinderen tussen 6 en 12 jaar moeten komen en meer ruimte voor
jongerenvoorzieningen. Dit gezien de veranderende bevolkingsopbouw met een sterke toename van
jeugd in de categorie 10-20 jaar de komende jaren. Hierbij kan worden gekeken naar de
mogelijkheden van zgn. doorgroeiplekken. Dat wil zeggen dat bestaande speelruimte wordt
omgevormd naar speelruimte die op dat moment beter aansluit bij de behoefte in de buurt. In de
bijlage een overzicht van de openbare voorzieningen. Het Maximapark verdient een speciale
vermelding, met de vele sport- en beweegmogelijkheden. Hierin is gelegen “Het Lint”, een brede
recreatiestrook van 8 km lang en gemiddeld 30 meter breed rond het hele Máximapark. Temidden
van het groen is een verhard (autovrij) pad aangelegd van
6 meter breed. Het gladde plaveisel maakt Het Lint bij
uitstek geschikt voor wandelaars, fietsers, hardlopers en
skaters. Het wordt in toenemende mate een plek waar
(anders- en ongeorganiseerde) sport- en
beweegactiviteiten plaatsvinden. Het Máximapark heeft
een tijdregistratiesysteem voor hardlopers en skaters
met vier TimePoints. Ook is er een ruiterpad aangelegd
naast het Lint.

2.3. WijkAnalyse

Het Lint in het Máximapark

Werkwijze
Voor dit Wijksportplan is geprobeerd een analyse te maken van ontwikkelingen, vragen en
behoeftes, mogelijkheden en knelpunten op het gebied van Sport en Bewegen. De Beweegmakelaar
wordt geacht zijn wijk goed te kennen en intensieve contacten te onderhouden met alle partners.
Daarmee is hij de aangewezen persoon om signalen op te vangen, benodigde gesprekken aan te gaan
en alle informatie te vergaren die nodig zijn om de wijkanalyse te kunnen maken. Bij het ophalen van
deze informatie wordt geprobeerd voldoende partners te bereiken en te betrekken, en daarmee een
goede basis te hebben voor de analyse. Echter, de kwaliteit en kwantiteit van deze informatie wordt
ook bepaald door de medewerking van anderen, de tijd die partners er in kunnen en willen steken,
en last but not least, de capaciteit die de beweegmakelaar ter beschikking staat. Wij zijn er van
overtuigd dat voor dit wijksportplan er meer dan voldoende basis is om een degelijke analyse te
kunnen maken. Overigens zal dit wijksport- en beweegplan weer een startpunt zijn om alle
organisaties in de wijk op dit gebied actief te informeren en nieuwe input te vragen. Daarmee wordt
in ieder geval het jaarplan telkens aangepast aan veranderende inzichten en ontwikkelingen.
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Partners in de wijk
Voor het maken van de analyse is gebruik gemaakt van het volgende.

• Individuele gesprekken met vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen, en
enige gymnastiekvakleerkrachten.
• Input van deelnemers aan de twee wijksportbijeenkomsten, 2010 en 2011. Voor een
overzicht hiervan zie de bijlage.
• Overleggen met professionals vanuit de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
(DMO) van de gemeente Utrecht, de Vereniging Sport Utrecht (VSU) en het
Wijkservicecentrum (WSC) Vleuten-De Meern.
• Interne uitwisseling met collega’s op het gebied van Sociaal Makelen, Ouderenwerk
en Maatschappelijk Werk.
• Interviews en gesprekken met ouders.
• Overleg met collega-beweegmakelaars, met name Sander Brugmans van DOENJA
Dienstverlening Leidsche Rijn.
Daarnaast zijn er de gegevens over bevolkingsopbouw, overzichten van sportaanbieders,
sportlocaties en sportactiviteiten die gebruikt zijn.
Nogmaals wordt aangegeven dat de sport in Vleuten- De Meern overlappingen heeft met de wijk
Leidsche Rijn, en dat veel sportpartners zijn gericht op beide wijken.
Stand van zaken sportinfrastructuur
Uit de te verwachten groei van de bevolking, en daarin de groei van bepaalde bevolkingsgroepen, is
het realistisch te veronderstellen dat de vraag naar sportaanbod zal toenemen de komende jaren.
Juist omdat de sportdeelname in deze wijk hoog is, kan men redelijk voorspellen wat de toeloop gaat
worden op de sportverenigingen en andere sport- en beweegactiviteiten. Wat speelt onder ouders
en kinderen is de mogelijkheid tot flexibel aanbod, een jaarlidmaatschap van één club met alle
verplichtingen die hierbij horen vinden zij niet altijd gewenst. Onder kinderen, en zeker ook tieners
en jongeren is er behoefte om meerdere sporten te kunnen beoefenen zonder lid te worden.
Er is een breed aanbod van sportverenigingen en commercieel sportaanbod, zodat er veel te kiezen
is. Bij sommige sporten (bijv. vechtsport) is er misschien zelfs sprake van een overaanbod. De
sportverenigingen zijn gelokaliseerd of rondom het Maximapark, en in de oude kernen, waardoor
van een goede spreiding geen sprake is. Het aantal en de kwaliteit van accommodaties is op niveau.
In de oude kernen zijn kleine gymzalen aan vervanging toe. Het gebruik is wisselend, op zgn.
“spitstijden” zijn bijna alle accommodaties vol, hoewel er hier en daar nog wat ruimte is. In de rustige
uren is er meer ruimte voor intensiever gebruik. Een aantal sportverenigingen (6, vlg. scan VSU,
2011) werkt met een wachtlijst, de verwachting is dat dit een blijvende kwestie is.
Uit de verenigingsscan van de VSU blijkt verder dat een aantal verenigingen een tekort hebben aan
accommodatie/zaalruimte, dat een tekort aan vrijwilligers bij een derde van de verenigingen speelt
en dat ook een derde met matige financiën te maken heeft. Een aantal verenigingen zijn op de een of
andere manier betrokken in de wijk, en er is behoefte om meer op maatschappelijk vlak te doen.
Samenwerking en uitwisseling tussen verenigingen onderling, maar ook met onderwijs en andere
organisaties is niet vanzelfsprekend. Sportverenigingen zijn vooral bezig met hun eigen organisatie en
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leden. Bij grote verenigingen is langzaamaan sprake van professionalisering, onder meer door het
aantrekken van verenigingsmanagers (ondergebracht bij de VSU) en combinatiefunctionarissen.
Basisscholen en de school voor Voortgezet Onderwijs hebben geen actief beleid in het aanbieden van
sport, en er zijn ook geen structurele contacten met sportaanbieders.
Het niet-verenigingsaanbod van sport en bewegen is “low profile”, het richt zich op bezoekers van
een buurthuis, er wordt niet veel gedaan aan P.R., dit gaat meer via mond-tot-mondreclame.
Particuliere initiatieven als wandelgroepen of zondagochtendvoetbal ontstaan in buurtverband, soms
mede ondersteund door Sociaal Makelaars en de continuïteit is niet altijd gewaarborgd. Het
sportaanbod voor de jeugd vanuit de welzijnsinstellingen is doelgroepgericht en beperkt zich tot
enkele locaties. Onder de naam SportScoort! Worden veel sporten onder de aandacht gebracht bij
kinderen, onder meer met clinics tijdens gymlessen en de schooltournooien voetbal, hockey e.d.
Het aanbod voor specifieke groepen zoals mensen met een beperking, kinderen met overgewicht of
allochtone meiden staat in Vleuten-De Meern op een laag niveau. Er zijn geen instellingen of
organisaties die hier een activerende rol in spelen of een GG&GD die mogelijk een coördinerende rol
hierin kan spelen.
Mogelijkheden en knelpunten
Geconcludeerd lijkt te kunnen worden dat het in Vleuten-De Meern goed gaat met de sport. Er is een
zeer hoge sportdeelname, accommodaties zijn modern en ruim, er is een breed aanbod van sport en
de verenigingen zijn over het algemeen gezond en op hun taak toegerust. Het grootste deel van de
bewoners weet zelfstandig hun weg te vinden naar sport- en beweegaanbod, en zorgen ervoor dat
hun kinderen voldoende bewegen. Op zich is het aanbod laagdrempelig en betaalbaar, mede met de
inzet van U-pas en het Jeugdsportfonds. Toch zijn er de nodige aandachtspunten, o.m. wat betreft
preventie en speciale doelgroepen.
Waar rekening mee gehouden moet worden is de groei van het inwoneraantal. Dit zal leiden tot
meer vraag naar lidmaatschap, accommodaties en andere sportmogelijkheden. Het is belangrijk om
hierop te anticiperen en nu al te bekijken welke gevolgen het kan hebben en hierop voor te sorteren.
Het meer inspelen op de vraag naar meer flexibel aanbod kan onderwerp van onderzoek zijn. Waar
clubs ook in meerdere mate mee te maken zullen krijgen is hoe zij kunnen inspelen op slechte sociale
vaardigheden, gedragsproblemen, overgewicht en speciale doelgroepen. Het vrijwillig kader heeft
daar vaak geen ervaring in. Verdere groei van de wijk betekent ook meer initiatieven vanuit
bewoners en meer gedifferentieerde vragen vanuit de wijk op sportgebied waarop ingespeeld kan
worden en in meer of mindere mate ondersteund moet worden.
Hoewel er een hoge sportdeelname is, blijft in het kader van preventie de aandacht nodig voor de
mensen die niet vanzelfsprekend sporten of bewegen. Deze groep die lastig bereikbaar is zal toch
opgezocht moeten worden en een passend aanbod worden geboden. Dit betekent dat veel energie
gestoken kan worden in de 10-15% inwoners die inactief is. Tieners en jongeren verdienen speciale
aandacht, om deze te behouden bij de sportclub of een aantrekkelijk alternatief te bieden.
Wat naar voren komt is dat er geen goed overzicht is van het aanbod in de wijk, vooral nietgeorganiseerd aanbod is moeilijk te vinden. Informatievoorziening over al het aanbod, aanbiedingen,
speciale activiteiten zou makkelijk te vinden moeten zijn. Wat ook speelt is dat er meer informatieuitwisseling gaat plaatsvinden tussen organisaties onderling en dat er een meer gecoördineerde
aanpak plaatsvindt in de wijk.
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Wat uit het bovenstaande blijkt is dat een verdergaande ontwikkeling nodig is om het hoge niveau in
de wijk te behouden. Als niet wordt ingespeeld op komende veranderingen kan dit leiden tot een
neerwaartse lijn. Veel verenigingen zijn zich hiervan bewust en zijn zeer zelfstandig om in te kunnen
spelen op veranderende omstandigheden. Toch is het verder werken hieraan onontbeerlijk, om met
grootstedelijke problematieken om te gaan, die mogelijk komen bij het verder groeien van de wijk en
het veranderen van de wijksamenstelling.

3. Wijksport- en beweegplan
3.1. Doelgroepen
Dit wijksport- en beweegplan richt zich op alle bewoners van Vleuten-De Meern, het doel is namelijk
om zo veel mogelijk bewoners aan het sporten en bewegen te houden en te krijgen. Aan de hand van
knelpunten kan ingezoomd worden op specifieke groepen die extra aandacht behoeven. Daarnaast
wordt in de Sportnota het “maatwerk” genoemd, omdat mensen met een beperking, senioren,
(vmbo-)jeugd en meiden ieder hun eigen randvoorwaarden nodig hebben om te gaan sporten. De
gemeente stimuleert organisaties daarom om met interventies en vernieuwend sportaanbod
specifieke doelgroepen aan het sporten en bewegen te
krijgen.
Voor de wijk Vleuten- De Meern worden de volgende
specifieke doelgroepen benoemd:
•
•
•

gericht op leeftijdscategorie, de leeftijd 13-18
(met name (allochtone) meiden) en 50plussers;
mensen met een beperking;
vanuit het Wijkservicecentrum is de doelgroep
18-22 jaar belangrijk, sportactiviteiten worden
ingezet in het kader van preventie.

Meidensportinstuif in actie

3.2. Visie en ambities
Voordat dit voor Vleuten-De Meern kan worden gespecificeerd, is het goed om de visie en ambities
te weten die voor de gehele stad gelden, volgens de Sportnota, Breedtesport 2011-2016:
“Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om de eigen talenten te ontdekken en verder te
ontwikkelen, daarvoor dient het sport- en beweegaanbod aantrekkelijk en gemakkelijk bereikbaar
te zijn. Dit gebeurt door het versterken van sportverenigingen, aandacht voor sport en gezondheid
in de wijk en sport- en beweegaanbod op maat.”
In gesprek met partners uit de wijk is het volgende geformuleerd:
“Het bevorderen van sport- en beweegdeelname, het stimuleren van meedoen, plezier en sociaal
gedrag, het vergroten van de verbinding tussen sportpartners en een duidelijk overzicht van het
sportaanbod in de wijk. Hierdoor vinden bewoners in de wijk op eenvoudige wijze hun weg naar
structureel sport- en beweegaanbod, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd, waarbij alle
professionals op sportgebied zichtbaar samenwerken en een gezamenlijkheid uitdragen.”
Hieruit volgen een aantal hoofddoelstellingen voor de komende jaren:
1. Samenwerking intensiveren van alle organisaties en partners op sportgebied in de wijk
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2. Verbeteren informatievoorziening sportmogelijkheden voor bewoners
3. Ontwikkelen aanbod speciale doelgroepen en implementatie hiervan
4. Uitbreiding sportmogelijkheden en ondersteuning verenigingen en bewoners hiervoor

3.3. Hoe gaan wij dit realiseren?
1. Het instellen van een wijksportoverleg, met afgevaardigden van sportverenigingen, wijkbureau,
scholen, zorg en welzijn; het aangaan van langdurige samenwerkingsverbanden.
2. Het ontwikkelen van doelgericht sportinformatie-aanbod, en de ondersteuningsmogelijkheden, via
internet, sociale media en/of een beweeggids.
3. Speciale doelgroepen:
•
•
•
•

In samenwerking met het Voortgezet Onderwijs en verenigingen een flexibel aanbod voor
tieners en jongeren verzorgen.
Aanbod kinderen (en hun ouders) met overgewicht uitbreiden.
Mogelijkheden verkennen voor het sporten voor mensen met een beperking informeel en bij
sportverenigingen.
Het aanbod voor 55+ in kaart brengen en doelgericht meer ouderen hier naartoe leiden.

4. Uitbreiding sportmogelijkheden:
•
•
•
•

In overleg met het Wijkservicecentrum aanpassen, uitbreiden en stimuleren van sport- en
beweegmogelijkheden in de buitenruimte.
Aanpak van wachtlijstproblematiek. (I.s.m. wachtlijstcoördinator VSU en sportverenigingen in
de wijk)
Ondersteuning verenigingen bij het verbeteren van positief sociaal gedrag (o.m. via Stichting
Positief Coachen en via de Vreedzame Wijk), en het begeleiden van speciale doelgroepen.
Ondersteunen bewoners bij het opzetten van initiatieven op sport- en beweeggebied.

3.4. Resultaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is een optimale samenwerking en afstemming tussen de verschillende (sport-)
professionals in de wijk, uitmondend in samenwerkingsovereenkomsten.
Voor inwoners is het sportaanbod op een gemakkelijke en laagdrempelige manier te
raadplegen.
Er is een aantrekkelijk sportconcept voor 13-18 jaar ontwikkeld en uitgevoerd.
Er is een doorlopend, structureel aanbod voor kinderen met obesitas.
Er zijn 2 sportverenigingen met een sportaanbod voor mensen met een beperking.
Jaarlijks 30 ouderen toegeleid naar beweegactiviteiten.
Er is een programma gemaakt voor ondersteuning van sportverenigingen bij het verbeteren
van sociaal gedrag en het begeleiden van speciale doelgroepen.
Er worden initiatieven bedacht ter vermindering wachtlijsten.
Betrokkenheid vergroot bij de totstandkoming van een meerjarenplan voor de buitenruimte.
Ondersteuning vindt plaats door Sociaal Makelaars van initiatieven van bewoners.
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4. Naar de praktijk
4.1. Meerjarenplan en jaarplanning
Om deze resultaten te bereiken is een planning nodig over verschillende jaren. Sommige zaken staan
al op de rails maar andere zullen vanaf de basis moeten worden opgebouwd en zijn dus langdurig en
tijdsintensief. Ook kan niet alles in een keer worden opgepakt en moeten prioriteiten worden
gesteld. Er is ook afhankelijkheid van de inzet en mogelijkheden van sportpartners op dit gebied.
Dit wijksport- en beweegplan bestrijkt de periode 2011-2015 en dus kunnen onderdelen in deze
periode worden opgepakt en uitgewerkt.

4.2. Jaarplan 2012
Aan het begin van elk jaar wordt door de partners een jaarplan gepresenteerd waarin de acties en
resultaten worden benoemd. De hieraan meewerkende
partijen zeggen toe zich hiervoor in te spannen en de
daarin genoemde verantwoordelijkheden op zich te
nemen.

Schoolvoetbal 2012 in actie
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Jaarplan 2012 Wijksport- en Beweegplan Vleuten- De Meern
Doelstelling/resultaat Actie

Verantwoordelijke

In samenwerking met

Opmerkingen

Behoeftenpeiling sportpartners,
voorstel structuur, 1e
bijeenkomst
Contacten intensiveren

Beweegmakelaar

Beweegmakelaar Doenja

Er hebben overleggen plaatsgevonden,
uitbreiden voor breed draagvlak

Beweegmakelaar

VV De Meern, Sportinvester

Schoolvoetbaltournooi resp. flexibel aanbod

Inventarisatie vindplaatsen en
onderzoeken mogelijkheden.
Doelgroepgericht op papier
verspreiden.
Pilotproject tienersport 13-18 jaar
ism VO

Beweegmakelaar

VSU

Stroomlijnen/aansluiten bij andere wijken.

Beweegmakelaar

Amadeus, Stichting JoU, WSC

Overleg met WSC i.v.m. overlap doelgroep
18-22 jaar

Aanbod doelgroep
overgewicht

Inventarisatie mogelijkheden, en
uitvoering ClubFit4Youprogramma

Beweegmakelaar

Zuwe Zorg/Careyn, WSC

Aanbod mensen met
beperking

Vraag onderzoeken, informeel
aanbod opstarten, verenigingen
vragen voor pilot.

Beweegmakelaar

Sociaal Makelaars,
instellingen, VSU (Hendrik
Jan Heijermans)

50+ Bewegen

Toeleiding structureren

Sociaal Makelaars

Beweegmakelaar

Wachtlijsten

Overleg intensiveren,
mogelijkheden tot pilotprojecten
onderzoeken.
Monitoren voortgang

VSU

Beweegmakelaar

VSU

Beweegmakelaar

Overleg opstarten met WSC

Beweegmakelaar

WSC

Wijksportoverleg

Samenwerkingsovereenkomsten
Wijkbeweegoverzicht

Tiener/jongerensport

Ondersteuning
Verenigingen
Buitenruimte

Efficiënt gebruiken van sportaccomodaties
kan bijdragen hieraan.
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4.3. Verantwoordelijkheden
Het Wijksport- en Beweegplan is opgesteld door de Beweegmakelaar, die hiervoor zo veel mogelijk
input en samenwerking heeft gezocht met andere partijen en personen in de wijk. Ook in de
uitvoering van het jaarplan zullen deze contacten worden aangesproken en verder worden
geïntensiveerd, en waar mogelijk worden omgezet in structurele samenwerkingsverbanden. Toch
blijft het moeilijk partijen verantwoordelijk te maken voor de resultaten uit dit plan, mede omdat het
geen formele status heeft en er, uiteraard, geen sancties kunnen volgen op niet-nakoming. Daarom
wordt de nadruk gelegd op afspraken die in het vervolg worden vastgelegd en intenties die
sportpartners hebben uitgesproken en nader worden uitgewerkt. Daarmee ligt de
verantwoordelijkheid voor de diverse trajecten voornamelijk bij de Beweegmakelaar, die in de
uitvoering ervoor gaat zorgen dit indien nodig geheel of gedeeltelijk over te dragen naar de diverse
samenwerkingspartners.

4.4. Randvoorwaarden
Om dit Wijksport- en Beweegplan succesvol ten uitvoer te kunnen brengen zijn een aantal
voorwaarden nodig in de uitvoering. Zo zal de Beweegmakelaar voldoende mogelijkheden moeten
hebben, in tijd en capaciteit, om zich bezig te kunnen houden met de projecten en trajecten. Voor
2012 zijn hiervoor uren beschikbaar, via subsidie vanuit de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
(DMO) van de gemeente Utrecht. Omdat het jaarplan 2012 ambitieus is opgesteld, zullen indien
nodig prioriteiten worden gesteld welke onderdelen voorrang hebben.
Belangrijk is ook dat de betrokken partijen zich herkennen in dit plan en uitspreken zich hieraan te
committeren. Dit kan in geheel of in delen, en in de uitvoering kunnen verder afspraken worden
gemaakt over de verder te nemen stappen en de investering die hiervoor wordt gedaan.
Sommige initiatieven zijn redelijk gemakkelijk en zonder middelen te realiseren, bij andere trajecten
zal het kostenaspect naar voren komen. Daarom zal het slagen hiervan afhangen van het budget wat
hiervoor beschikbaar is of gegenereerd kan worden. Binnen veel organisaties is geld beschikbaar
voor uitvoering, innovatie, samenwerking e.d. maar in overleg zal altijd bekeken moeten worden of
dit ook voor onze doelen besteed kan worden.

4.5. Monitoring
Vanuit de gemeente wordt de centrale rol in de wijk van de Beweegmakelaar gestimuleerd, en in de
praktijk heeft deze ook al veel van de contacten en initiatieven over sport en bewegen naar zich toe
getrokken. Bij uitvoering van dit plan wordt het nog belangrijker dat de Beweegmakelaar de centrale
regie heeft en er daardoor voor kan zorgen dat partijen en personen geactiveerd worden en blijven.
De monitoring van het jaarplan is dan ook een van zijn taken, naast de uitvoering. De
Beweegmakelaar zal de voortgang periodiek bespreken met zijn professionele partners, dit zijn intern
de leidinggevende van de wijkwelzijnsinstelling, de accountmanager van het Wijkservicecentrum, de
beleidsadviseur Sportstimulering van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de consulent
Breedtesport van de VSU
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5. Bijlagen
In de bijlagen o.m. de gegevens over sport, bewegen, sportverenigingen in de wijk. Omdat het
aanbod uiteraard veranderd is er soms voor gekozen te verwijzen naar websites, waar dit actueel
wordt gehouden.
Sportverenigingen in de wijk:
Sport
Aerobics
Atletiek
Atletiek
Atletiek
Atletiek

Organisatie
DOO/K&V
Hellas Utrecht
Running Athletic Point
Running Athletic Point
Trecho

Atletiek

Trimclub Vleuten/De Meern

Badminton
Badminton
Badminton
Badminton
Basketbal
Basketbal
Basketbal
Basketbal
Basketbal
Boksen
Bowls
Brazilian Soccer
Schools (BSS)
Conditietraining
Conditietraining

Badmintonclub Castellum
Badmintonclub Castellum
Recr. Badminton Club Vleuten
SVO Badminton
Amazone Vleuten-De Meern
De Cangeroes
Medunkt
SVO Basketball
SVO Basketball
Boksclub Vleuten-De Meern
Bowls Club Oudenrijn
Braziliaans Voetbal

Capoeira
Dansen
Dansen
Dansen
Dansen
Fitness
Fitness
Gevechtskunsten
Gevechtskunsten
Gymnastiek
Gymnastiek
Gymnastiek
Gymnastiek
Gymnastiek
Gymnastiek
Gymnastiek
Gymnastiek
(Ritmische)
Gymnastiek, Turnen
Gymnastiek
Handbal

Locatie
gymzaal Mereveldlaan
Atletiekbaan Amalia Park
Atletiekbaan Amalia Park
Marezaal
Atletiekbaan Amalia Park/
Desto paviljoen
Sportpark Fletiomare-Oost en
Marezaal
Fletiozaal
Broos Gerssenzaal
Fletiozaal
Marezaal
Sportzaal Waterwin
Sportzaal 't Zand
Sportcentrum De Paperclip
Sportcentrum De Paperclip
Marezaal
Gymzaal Hof 't Spoor
Sportcentrum Oudenrijn
Sportzaal 't Zand

Contact
www.turnvereniging-utrecht.nl
www.hellasutrecht.nl
www.athletic.nl
www.athletic.nl
www.trecho.nl

www.tacoyo.nl
www.trimclubvleutendemeern.tk

Planeta Capoeira
Gym & Move
Gym & Move
Gym & Move
Sport Vereent, gv
Stichting De Wilg
Tacoyo
Stichting Koryo
Stichting Koryo
Attila, gv
DOO/K&V
DOO/K&V
Gym & Move
Gym & Move
Gym & Move
S.O.S. Vleuten
Attila, gv

gymzaal Ten Veldestraat
Marezaal/ Sportpark
Fletiomare Oost
Waterwin/ Cluster Voorn
gymzaal Schoolstraat
Fletiozaal
gymzaal Mereveldlaan
Kindercluster Voorn
Body Shape Utrecht
gymzaal Ten Veldestraat
Broos Gerssenzaal
gymzaal Ten Veldestraat
Broos Gerssenzaal
Kindercluster Voorn
gymzaal Mereveldlaan
gymzaal Schoolstraat
Fletiozaal
gymzaal Mereveldlaan
gymzaal Schoolstraat
Kindercluster Voorn

Gym. vereniging Vleuten
Sport Vereent, gv
Handbalvereniging Eendracht

gymzaal Schoolstraat
Kindercluster Voorn
Sportpark Fletiomare-Oost,

www.gvvleuten.nl
www.sportvereent.nl
www.hvleidscherijn.nl

Tacoyo
Trimclub Vleuten/De Meern

www.trimclubvleutendemeern.tk
www.bc-castellum.nl
www.bc-castellum.nl

www.amazone-leidscherijn.nl
www.cangeroes.nl
www.svo-basketball.nl
www.svo-basketball.nl
www.boksclub-leidscherijn.nl
www.bowlscluboudenrijn.nl
www.icfds.com/utrecht

www.planetacapoeira.nl
www.gymenmove.nl
www.gymenmove.nl
www.gymenmove.nl
sportvereent.nl
www.dewilg.nl
www.tacoyo.nl
www.kuksool.nl
www.kuksool.nl
www.attilautrecht.nl
www.dookenv.nl
www.dookenv.nl
www.gymenmove.nl
www.gymenmove.nl
www.gymenmove.nl
www.attilautrecht.nl
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Sportcentrum Oudenrijn
Sportpark Fletiomare-Oost
Sportcentrum De Paperclip
Kop van Leidscherijn
Sportpark Strijland
gymzaal Ten Veldestraat
Sportzaal 't Zand
Kindercluster Voorn
Sportzaal Waterwin
Broos Gerssenzaal
Marezaal
gymzaal Ten Veldestraat
Sportpark Fletiomare-Oost,
Sportcentrum Oudenrijn

Hockey
Honk- & Softbal
Inline Hockey
Jeu de Boules
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Kenpo Karate
Kickboksen
Korfbal

M.H.C. Fletiomare
UVV
Inline Hockey Utrecht Disaster
Desto, cov
Budovereniging De Meern
Erik Verlaan Sport
Judo Ryu Mackaay
Judoclub Barberio
Survival Do
Action Kempo Karate Utrecht
Sportschool Stichting Sudai Gym
Korfbalvereniging Fiducia

Kungfu
Mountainbiken

Kungfuclub
De Nedereindse Berg,
sportcoöperatie mountainbike
Desto, cov
UVV
De Castellumruiters
L.R. en P.C. De Voornruiters
LR en PC De Kasteelruiters
Gymnastiekvereniging Vleuten

Wieler- en skeelercentrum De
Nedereindse Berg
Sportpark Strijland
Sportcentrum De Paperclip
Manege Castellum
Manege Zandweg
Buitenbak fam. Griffioen
Fletiozaal

www.nedereindseberg.nl

Atilla, gv

Broos Gerssenzaal

www.attilautrecht.nl

Utrechtse Rugby Club
Zuwe Welzijn
De Nedereindse Berg,
sportcoöperatie skeeleren
SVU (Schaats Vereniging Utrecht)

www.utrechtrugby.nl
www.zuwe.nl
www.nedereindseberg.nl

Barth Sende
Choi Do Kwan
Choi Do Kwan
In Nae Do Kwan
SVO Tafeltennis
Tafeltennisvereniging Fletio
Lawn Tennis Club Vleuten- De
Meern
Oudenrijn Tennis Club (OTC)
PVDV
UVV
De Nedereindse Berg,
sportcoöperatie toerfietsen
DOO/K&V
Gym & Move
Gym & Move
Gym & Move
Gymnastiekvereniging Vleuten
S.O.S. Vleuten
UFC Utrecht

Sportpark Terweide
Dienstencentrum De Roef
Wieler- en skeelercentrum De
Nedereindse Berg
Wieler- en skeelercentrum De
Nedereindse Berg
Sportzaal Waterwin
Marezaal
Broos Gerssenzaal
gymzaal bss De Twaalfruiter
Marezaal
gymzaal Schoolstraat
Tennispark Fletiomare
Sportcentrum Oudenrijn
Sportpark Terweide
Sportcentrum De Paperclip
Wieler- en skeelercentrum De
Nedereindse Berg
Kindercluster Voorn
gymzaal Schoolstraat
Fletiozaal
gymzaal Mereveldlaan
Broos Gerssenzaal
gymzaal Schoolstraat
Sportcentrum De Paperclip

www.oudenrijntennisclub.nl
www.pvdv-utrecht.nl
www.asvuvv.nl
www.nedereindseberg.nl

Desto, cov
UTS

Sportpark Strijland
Sportpark Terweide

www.desto-utrecht.nl

Omnisport
Omnisport
Paardensport
Paardensport
Paardensport
Ritmische
Gymnastiek
Ritmische
Gymnastiek
Rugby
Sjoelen
Skeeleren
Skeeleren
Tae Bo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Tafeltennis
Tafeltennis
Tennis
Tennis
Tennis
Tennis
Toerfietsen
Turnen
Turnen
Turnen
Turnen
Turnen
Turnen
Unihockey/
Floorball
Voetbal
Voetbal

www.fletiomare.nl
www.asvuvv.nl
www.utrechtdisaster.nl
www.desto-utrecht.nl
home.wanadoo.nl/bvm.demeern
www.erikverlaansport.nl
www.judomackaay.nl
www.judoschoolbarberio.nl
www.survivaldo.nl
www.kenpokarate.nl
www.sudai.nl
www.fiducia.nu

www.desto-utrecht.nl
www.asvuvv.nl
www.castellumruiters.nl
www.voornruiters.nl
www.gvvleuten.nl

www.sv-utrecht.nl

www.itf-taekwondo.nl
www.nttb.nl/svo
www.fletio.nl
www.ltc-vdm.nl

www.dookenv.nl
www.gymenmove.nl
www.gymenmove.nl
www.gymenmove.nl
www.gvvleuten.nl
www.ufcutrecht.nl
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Voetbal
Voetbal
Voetbal
Volleybal
Volleybal
Volleybal
Volleybal
Volleybal
Waterpolo
Wielrennen
Wielrennen

UVV
Voetbalvereniging De Meern
Voetbalvereniging P.V.C.V
Sportclub Hart Vooruit
LIMES
Sportvereniging Vlemelen
Tovo '67, sv
UVV-Sphynx
Zwem- en Poloclub Watervlo
De Nedereindse Berg,
sportcooperatie wielrennen
De Volharding U.W. & T.C.

Wielrennen

Wielervereniging Het Stadion

Zaalvoetbal
Zelfverdediging
Zwemmen

Z.V.V. Hoekschop
Sportschool St. Sudai Gym
Zwem- en Poloclub Watervlo

Sportcentrum De Paperclip
Sportpark VV De Meern
Sportpark Fletiomare-Oost

www.asvuvv.nl
www.vvdemeern.nl
www.pvcv.nl

Sportcentrum Oudenrijn
gymzaal Mereveldlaan
Sportcentrum De Paperclip
Kindercluster Voorn
Zwembad Fletiomare
Wieler- en skeelercentrum De
Nedereindse Berg
Wieler- en skeelercentrum De
Nedereindse Berg
Wieler- en skeelercentrum De
Nedereindse Berg
Sportcentrum Oudenrijn
gymzaal Ten Veldestraat
Zwembad Fletiomare

www.limesvolleybal.nl
www.tovo.nl
www.asvuvv.nl
www.zpcwatervlo.nl
www.nedereindseberg.nl
www.wielrenclubdevolharding.nl
www.wvhetstadion.nl

www.sudai.nl
www.zpcwatervlo.nl

Sport in de wijk, overig (doelgroepgericht) aanbod, wo mensen met beperking:

Aanbod Portes jeugd en volwassenen: www.portes.nl
Aanbod 55+ Portes: www.portes.nl/pdf/2011/Activiteitengids-55+-2012.pdf
Mensen met een beperking: Vrijetijdsgids: www.mee-ugv.nl/viewpage.asp?pag_id=522
Op de website van de VSU is een zoekmachine waarop alle sport van Utrecht is te vinden, en ook
specifiek gezocht kan worden naar PlusSport (voor senioren) en sportaanbod voor mensen met een
functiebeperking, www.sportutrecht.nl

Sportscholen
Sport
Fitness
Fitness
Sportcomplex

Sportschool
Fitness in holland
Sportcentrum De Meern
Sportcentrum Ouderijn

Medisch sport- en beweegaanbod
Organisatie
Fysiotherapeutisch Instituut J.P. Geers
Optimum Osteopatie
Praktijk voor Kinderfysiotherapie

Contact
www.fitnessinholland.nl
www.sportcentrumdemeern.nl
www.sportcentrumoudenrijn.nl

Contact
www.fysiovleutendemeern.nl
www.optimum-osteopathie.nl
www.kinderfysiotherapievleuten.nl

Onderwijs in de wijk:
Basisonderwijs
School

Adres

Contact

Brede School Weide Wereld (www.bredeschoolutrecht.nl):
OBS Vleuterweide
Jenaplanschool Zonnewereld

Teunisbloemlaan 52
Teunisbloemlaan 52

www.obsvleuterweide.nl
www.zonnewereld.nl
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Overige Basisscholen:
Apollo 11
Bonifatiusschool
De Krullevaar
De Meander
De Twaalfruiter
Het Veldhuis
Kees Valkensteinschool
Koning Beatrixschool
OBS Pantarijn
RK BS Drie Koningen
Torenpleinschool
Willibrordschool
Speciaal Onderwijs:
Sint Maarten

Ten Veldestraat 98
Brinkstraat 4
Keerderberg 27
Centrumlaan 1
Doyenneperenlaan 1
Van Lawick van Pabstlaan 1
Kortland 23
Rosweydelaan 1
Keerderberg 25
Pastoor Boelenslaan 10
Schoolstraat 7
Pastoor Ohllaan 26

www.apollo11.nl
www.stbonifatius.nl
www.dekrullevaar.nl
www.meandernet.nl
www.twaalfruiter.nl
www.hetveldhuis.nl
www.keesvalkenstein.nl
www.beatrixdemeern.nl
www.obspantarijn.nl
www.driekoningenschool.nl
www.torenpleinschool.nl
www.willibrordschool-vleuten.nl

Mereveldlaan 1

www.ksu-stmaartenleidscherijn.nl

Van Lawick van Pabstlaan 1

www.amadeuslyceum.nl

Middelbaar Onderwijs:
Amadeus Lyceum

Accommodaties:

Gymzaal/sporthal
Sportpark Alendorp (SC De Paperclip)

Locatie

Parkzichtlaan 203

Sportpark De Meern
Sportpark De Vryheit
Sportpark Fletiomare Novum
Sportpark Fletiomare Oost
Sporthal Cultuurcampus
Sporthal De Paperclip
Sporthal Europahal
Sporthal Oudenrijn
Sporthal Weide Wereld
Sportzaal Fletiozaal
Sportzaal Marezaal
Sportzaal Broos Gerssenzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Dansruimtes

Burgemeester Middelweerdbaan 100
Componistenlaan 1
Alendorperplaats 1
Europaweg 1
Wijk Vleuten-De Meern (Vleuterweide)
Parkzichtlaan 203
Europaweg 50a
Europaweg 48
Teunisbloemlaan 48
Albert Schweitzerlaan 10
Mereveldlaan 12
Keerderberg 21
Ten Veldestraat 94
Mereveldlaan 3
Schoolstraat 13
Theaterzaal Weide Wereld
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Openbare sport- en spelvoorzieningen in de wijk:
Soort voorziening

Buurt

Straat

Bijzonderheden

Skatebaan

Veldhuizen

Heldammersingel

Incl. voetbalkooi

Vleuten

Weg naar de Tol

De Meern

Mauritspark

Vleuterweide

Parkstrook

Incl. JOP (overkapping)

Voetbalkooi

Veldhuizen

Heldammersingel

Incl. Skatebaan

Voetbalveldje/
Basketbalveldje

De Meern

Zonnedauw

Veldhuizen

Balijepark

Basketbal, voetbal,
diverse (grasveld)
grasveld

De Meern

W. Alexanderplantsoen

Voetbal, tafeltennistafel

Vleuterweide

Veldhuizerweg

kunstgras en verlichting

Vleuterweide

Mattenbieslaan

kunstgras

Vleuterweide

Weide Wereld

tennisveld gravel,
voetbalveld kunstgras
basketbalveld

Vleuterweide

Pleinesbos

Vleuterweide

IJzervarensingel

Trapveldje

De Meern

De Woerd

Multifunctioneel

Vleuteweide

Moerasvaren

Sportveld, atletiek,
fitness (DMO beheer)

Pannaveld

Vleuterweide

CultuurCampus

+ diversen

Bouwspeeltuin De Balije

Veldhuizen

Augustusweg

Incl. pannaveldje

Bouwspeeltuin De
Albatros

Vleuterweide

IJzervarensingel

Incl. sportveldje

kunstgras
basketbalveldje

Speeltuinen

Voor de kleinere speelvoorzieningen wordt verwezen naar
het Wijkspeelruimteplan Vleuten- De Meern.
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Voetbalkooi Veldhuizen

Partners Wijksport- en Beweegplan:
Bowls Club Oudenrijn
Brazilian Soccer Schools
DOENJA Dienstverlening
Gemeente Utrecht
Hellas
Julius Gezondheidscentra
Julius Gezondheidscentra
Julius Gezondheidscentra
KNVB
MHC Fletiomare
Portes
Planeta Capoeira
Saartje / Hof ter Weide
Skate-Creations
Sport2Kids
Sport2Kids
Sportinvester
Trimclub Vleuten-De Meern
UVV
VV De Meern

Bowls
Zaalvoetbal
WijkWelzijnsOrganisatie
GG&GD
Atletiek
Zorgorganisatie
Zorgorganisatie
Zorgorganisatie
Voetbal
Hockey
WijkWelzijnsOrganisatie
Capoeira
Kinderopvang / Onderwijs
Inline Skatehockeyclinics
Beweegpromotors
Beweegpromotors
Sportorganisatie
Conditietraining
Honk- en Softbal
Voetbal

Cees Pellikaan en Cor Burgers
Mark Twemlow
Sander Brugmans
Manon Dalderop
Rik Burger
Jaap Strik, Judith Lurvink
Karolien van den Brekel-Dijkstra
Nynke Wildervanck-Dekker
Ciska Fessl
Fadime Hodes
Martin van Rooijen
Heide Hollands
Cornely Bel
Dave Wilkes
Debbie Voortman-Peek
Dennis Voortman
Allard Ganzevles
Caroline Tas
Jessica Hendriks
Eelco Koot

VSU
De vereniging Sport Utrecht doet aan belangenbehartiging en ondersteuning van alle aangesloten
Utrechtse sportverenigingen.
Consulenten:
- Aangepast sporten (Hendrik Jan Heijerman: h.heijerman@sportutrecht.nl)
- Wachtlijsten (Michel Hofstede: m.hofstede@sportutrecht.nl)
- Homo-Lesbische participatie (Hendrik Jan Heijerman: h.heijerman@sportutrecht.nl)
- Ouderen en sport (Hendrik Jan Heijerman: h.heijerman@sportutrecht.nl)
- Projectleider voetbal (Ciska Fessl: ciska.fessl@knvb.nl)
- Coördinator Breedtesport (Martijn Wellen: m.wellen@sportutrecht.nl)
- Manager Breedtesport (Shams Raza: s.raza@sportutrecht.nl)
- Jeugdsportfonds (Martine Kemps: m.kemps@sportutrecht.nl)
- Themabijeenkomsten + Verenigingscan (Gijs de Bruijn: g.debruin@sportutrecht.nl)
Verenigingsmanagers, via Martijn Wellen m.wellen@sportutrecht.nl
Overige projecten (niet vanuit VSU, maar in samenwerking met:)
• Positief coachen: Nick Nuijten: utrecht@positiefcoachen.nl
• Sport en Alcohol: Ineke Damen (GG&GD): i.damen@utrecht.nl en Martine Kemps
(VSU): m.kemps@sportutrecht.nl
• Gezonde Sportkantine: Monique Apperlo: m.apperlo@utrecht.nl
Literatuur en vindplaatsen
• Sportnota 2011 – 2016, Gemeente Utrecht, september 2011
• Jeugdmonitor Utrecht, Groep 7 en 8 van het basisonderwijs, Schooljaar 2009-2010,
Gemeente Utrecht, januari 2011
• Wijkspeelruimteplan Vleuten-De Meern, Gemeente Utrecht, april 2010
• Programma Sport en Bewegen in de buurt, Ministerie VWS, 14 november 2011.
• Wijkambitie voor de wijk Vleuten- De Meern: 2012 – 2014, Gemeente Utrecht, januari 2012.
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