
Old stars 
Walking Hockey 

gestart

Hardlopen

Hoe scoort Enschede 
in vergelijking met 
het landelijke gemiddelde?

Percentage huishoudens dat doet aan:

8,3%
9,6% 
gemiddeld

Wielrennen/MTB

3,8%
4% 
gemiddeld

niet sporters

47,7%
49,7% 
gemiddeld

Aangesloten 
bij sportvereniging

23,7%
25,3% 
gemiddeld

Wandelen Fitness

32,3%
37% 
gemiddeld

26,8%
26% 
gemiddeld

We willen 
aandacht voor 
een positieve 
sportcultuur

We nemen 
belemmeringen

om te sporten 
weg

Sport 
toegankelijk 
maken voor 
iedereen, in 

elke gemeente

Intentieverklaring tekenen...
Géén gemeentelijk beleidsvisie, 
maar...

een set afspraken tussen sport- en beweeg- 
aanbieders, maatschappelijke partners, 
onderwijs, gemeente, bedrijfsleven enz. 
Het Akkoord verbindt en prikkelt tot samen-
werking in de uitvoering. Het Lokaal akkoord 
geeft een budget voor jaarlijks 80.000 
euro, tot en met 2022.

Elke bewoner meer 
in beweging…

…dat zorgt voor 
meer gezondheid 
en geluk. 

Toekomstbestendigheid 
van de sport te vergroten.

Samen de kracht van sport 
nog beter benutten.

Landelijk 
naar Lokaal
Gezondheid van 
inwoners Enschede 
positief beïnvloeden

Sport 
geeft

plezier

Hoge 
sportdeelname

in Nederland 

Sport 
verbindt
mensen 

Gezonde 
leefstijl

Vitale sport- 
en beweegaanbieders

Van jongs af aan 
vaardig in bewegen

Duurzame 
sport-infrastructuur

Sportakkoord
wordt

Sport-, Beweeg- 
en Leefstijl 

Akkoord Enschede
(peilmoment 2020)

2020

Ambitie:
Maak het mogelijk dat iedereen een 
leven lang plezier kan beleven aan 
sporten en bewegen, ongeacht 
leeftijd, fysieke of mentale gezond-
heid, etnische achtergrond, seksuele 
geaardheid of sociale positie.

Ambitie:
Creëer in Nederland een functionele, 
goede en duurzame sportinfrastructuur. 

Ambitie:
maak het mogelijk dat kinderen 
en jongeren meer aan beweeg-
richtlijnen voldoen en daarmee 
motorische vaardigheden 
ontwikkelen, via een opgeleid 
technisch kader.

Ambitie:
Realiseer betere gezondheid 
op de lange termijn door een 
gezonde leefstijl met daarin 
voldoende bewegen, gevarieerd 
eten en ontspannen waar het kan. 

Ambitie:
Realiseer dat aanbieders van sport 
en bewegen toekomstbestendig zijn. 

Passend
voetbal

geïntroduceerd 

Inclusief
sporten en 
bewegen

Deel jouw idee op 
samengoedinjevel.nl! 

Start 
G-Korfbal 
training

samen

goed velin 
je 

Tientallen 
partners

Collectieve 
creativiteit!

Iedere 
sportvereniging 

kan op elk moment 
instappen en 

meedoen.

Gratis 
regenboogbanden 

aanvoerders-
banden voor 

sportverenigingen

Vraaggestuurde 
onderwerpen 

Studio Sportaal

Uitzetten 
verenigings-

monitor

Opleidings-
aanbod voor 
gymnastiek-

trainers

Enschede 
is JOGG

gemeente

Samen gratis 
wandelen in 

Enschede noord

Samen zijn de hoofdthema's 
bepaald waarmee we in 
Enschede aan de slag gaan! 
Themagroepen werden gevormd.

Preventie-
akkoord

QR-Fit 
route 

gestart

     Breng jij 

enschede

 in beweging?

deel jouw idee op
.nl

Organisatie 
Kennisevenement 

voor trainers, 
coaches en 

gymdocenten

Start 
Nijntje Pleintje 
(2 t/m 6 jaar) 

opleiding voor 
Kinderopvang

https://www.sportakkoord.nl
https://sportaal.nl/assets/Uploads/Sport-Beweeg-en-Leefstijlakkoord-Enschede-definitief.pdf
www.samengoedinjevel.nl
https://www.samengoedinjevel.nl/highlights/het-sportklimaat-in-beeld-brengen
https://www.samengoedinjevel.nl/deel-jouw-idee
https://www.samengoedinjevel.nl/highlights/regenboogband-bij-aanvoerders
https://www.samengoedinjevel.nl/highlights/oldstars-walking-hockey
https://www.samengoedinjevel.nl/highlights/voetbaltraining
https://www.samengoedinjevel.nl/highlights/opstart-g-korfbalteam
https://www.samengoedinjevel.nl/highlights/wandelgroep-twekkelerveld
https://www.samengoedinjevel.nl/highlights/enschede-jogg-gemeente
https://www.samengoedinjevel.nl/highlights/webinars-over-sportthemas
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