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te behandelen in de raadsvergadering van 12 november 2020 

Onderwerp: Stimuleren bewegen in de buitenruimte 

Overwegende dat: 
• Bewegen goed is voor jong en oud of te wel iedereen. Zowel voor de fysieke als mentale 

gezondheid. 
• De trend van de laatste jaren is dat steeds meer volwassenen individueel in de buitenruimte 

sporten. 
• Dat de COVID-19 pandemie ons laat zien hoe kwetsbaar we zijn en hoe afhankelijk van onze 

buitenruimte. De nabije leefomgeving van mensen daardoor veel belangrijker is geworden, mede 
omdat we er meer tijd in doorbrengen. Er wordt meer vanuit huis gewerkt en er wordt minder 
gereisd. 

• Dat een buitenruimte die daarvoor is ingericht het bewegen zal stimuleren. Te denken valt aan 
trimparcours, beweegapparaten, skatepark,  etc.  

• De doelgroep van jongeren tussen de 8 en 16 extra gestimuleerd moet worden om meer buiten te 
bewegen. 

• De huidige skateparken weinig gebruikt worden en ook aan vervanging toe zijn. Hier een mooie 
kans ligt een volgende stap te zetten om bewegen in de buitenruimte te stimuleren en daarbij 
breder gekeken kan worden naar bewegen dan alleen het skatepark door rondom het skatepark 
aantrekkelijke beweegruimte te creëren. 

• In de motie inzake JOP, dd. 1 oktober 2020, is in punt 4 gevraagd om actief op zoek te gaan naar 
mogelijkheden. 

Verzoekt het college: 

Te komen met voorstellen om nieuwe plekken in de buitenruimte te realiseren en/of bestaande 
plekken te vernieuwen zodanig dat het bewegen door inwoners van gemeente Leusden gestimuleerd 
wordt. Bij de uitvoering rekening te houden met de adviezen van de Jeugdgemeenteraad inzake dit 
onderwerp, alsmede gebruik te maken van de kennis en kunde van Leusdense (sport-)verenigingen en 
buurtsportcoaches. 
De voorstellen in het eerste kwartaal van 2021 aan de raad voor te leggen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 	 (") 
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