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VOORWOORD 

GEZONDE SAMENWERKING 

Niets is belangrijker dan gezondheid! Dat weten we 

allemaal en zeker nu. In tijden dat het leven ons 

toelacht staan we daar natuurlijk niet altijd bij stil en 

die onbezorgdheid is een mooie levenshouding en een 

goed teken. Maar af en toe erover nadenken: laten we 

dat blijven doen!  

Sommigen doen dat als lijkt het vanzelf omdat ze graag 

in beweging zijn en dat ze zich het fijnst voelen door 

gezond te eten. Of omdat ze leven in een omgeving die 

heel veel kansen biedt. Ga vooral zo door. 

Soms zijn mensen zich er niet van bewust dat ze 

minder gezond leven. En soms willen mensen wel 

gezonder leven maar vinden het lastig om dat vorm te 

geven of zoeken naar een goed begin. Dát is waarom 

deze notitie er ligt. Met elkaar eraan werken, elkaar 

helpen bij het vinden van een gezonde manier van 

leven voor iedereen.  

Gemeente Neder-Betuwe helpt daar graag aan mee en hoeft dat gelukkig niet alleen te doen. In 

deze notitie zijn de woorden ‘last but not least’ geen lege woorden, want kijk eens op de laatste 

pagina, bladzijde 21. Die laat onze samenwerking zien met een hele rij instellingen en organisaties 

met enthousiaste mensen die ons streven naar gezonder leven als geen ander dragen en 

ondersteunen.  

Dank jullie wel en veel succes!   

 

Herma van Dijkhuizen, 

Portefeuillehouder Volksgezondheid  
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INLEIDING 
ACHTERGROND 

Landelijk stond het jaar 2018 volop in het teken van aandacht voor de weg naar een vitale en 

sociale samenleving. In juni 2018 ondertekende minister Bruins samen met meer dan 70 gemeenten 

en maatschappelijke organisaties het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Later dat 

jaar volgde de ondertekening van het Nationaal Preventieakkoord ‘Naar een gezonder Nederland’, 

waarmee een breed fundament werd gelegd om mensen meer plezier te laten beleven in sport en 

bewegen, samenwerkingen te versterken en om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik 

terug te dringen.  

 

 

‘Een gezonde leefomgeving waarin al onze inwoners plezierig kunnen bewegen en 

leven. Zodat zij, van jong tot oud, gezond (op)groeien, bloeien en oud worden in 

vitale dorpen in onze gemeente’ 

 

 

De gemeente Neder-Betuwe is al enige jaren goed op weg om de preventieve gezondheidszorg, 

meer sporten en bewegen, buitenspelen en een buitenruimte die een gezonde leefstijl faciliteert en 

stimuleert zo optimaal mogelijk in te richten voor haar inwoners. Dit gebeurt middels: 

 de ‘Monitor Neder-Betuwe Bloeit! 2019-2024’ waarin ambities gebundeld zijn uit: 

o het ‘uitvoeringskader Gezond opgroeien in Neder-Betuwe 2019-2024’ 

o de ‘Sport- en Beweegvisie 2019-2030’ 

o het Jongeren Op Gezond Gewicht-programma (JOGG) 

 de speelruimtenota ‘Bewegen, buiten zijn en elkaar ontmoeten’ (2019) 

 het actuele ‘Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet’ 

 de nota Sociaal Domein (in ontwikkeling), met onderstaande leefgebieden als uitgangspunt: 

o ‘Meedoen en Samenleven’ 

o ‘Gezond en Vitaal’ 

o ‘Optimaal Ontwikkelen en Opgroeien’ 

De vertaling van lokaal naar regionaal maken wij tot slot ook graag; Als partner zijn we betrokken 

bij het Gelders Sportakkoord waardoor we krachten, kennis en inzet bundelen om ook te werken 

aan een vitale, sportieve en aantrekkelijke Gelderse sport- en beweegregio. 

Het Breed Leefstijlakkoord Neder-Betuwe Bloeit! is een uitbreiding op het al bestaande Lokaal 

Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! en is een bundeling van het lokale sport- en preventieakkoord, 

conform de landelijke stimuleringsregelingen. In juni 2020 is in samenwerking met veel enthousiaste 

partners een start gemaakt met de uitvoering van het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!. In 

aanvulling op bestaande beleidsstukken en uitvoeringsprogramma’s willen we díe positieve impuls 

voortzetten en is het Lokaal Akkoord verbreed zodat onze inwoners structureel kunnen genieten van 

het plezier wat sport, bewegen en het naleven van een gezonde leefstijl met zich meebrengt, zowel 

preventief als curatief. We blijven daarin de landelijke werkwijze volgen door met zoveel mogelijk 

organisaties, verenigingen, scholen, ondernemers en inwoners samen op te trekken, niet alleen voor 

ons eigen succes, maar ook om hen de ruimte te geven te groeien en bloeien. We behalen 

gezamenlijk successen zodat iedereen mee kan doen en een gezonde leefstijl aan kan nemen. 
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TOTSTANDKOMING BREED LEEFSTIJLAKKOORD NEDER-BETUWE BLOEIT! 

Geïnspireerd door de verbindende waarde van sport en bewegen en het erkennen van het belang 

van een gezonde leefstijl heeft de gemeente Neder-Betuwe in 2020 samen met betrokken partners 

het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! opgesteld en ondertekend. Een lokaal sportakkoord waarin 

veel aandacht is voor sport en bewegen, maar ook voor preventie, een gezonde (sport)omgeving en 

buitenruimte en een gezonde leefstijl. Hiermee werd uiting gegeven aan onze visie dat, in lijn met 

de nationale akkoorden, sport, bewegen, preventie en een gezonde leefstijl nauw met elkaar 

verbonden zijn. Dit, samen met de ambities uit het coalitieprogramma om vol in te zetten op 

preventie en het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners, hebben ervoor gezorgd dat we 

een goede basis gecreëerd hebben om het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! in 2021 uit te 

breiden met lokale doelstellingen en ambities uit het Nationaal Preventieakkoord ‘naar gezond 

gewicht’ (overgewicht) en ‘middelengebruik’ (voornamelijk roken en alcohol). Dit leidt uiteindelijk 

tot een Breed Leefstijlakkoord Neder-Betuwe Bloeit!.  

Het akkoord is opgebouwd uit vier ambities: 

 Gezond in beweging 

 Gezonde omgeving 

 Gezonde leefstijl 

Infrastructuur – Gezond in de basis 

Deze vier ambities komen voort uit de uitgangspunten die bij het proces richting het Lokaal Akkoord 

Neder-Betuwe Bloeit! doorlopen zijn en vormen tevens de basis voor dit Breed Leefstijlakkoord: 

1. Sport, bewegen, een gezonde leefstijl en een gezonde (leef)omgeving zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden en versterken elkaar. 

2. Met elkaar organiseren we de meerwaarde van sport, bewegen en een gezonde leefstijl voor 

vitale dorpen. Samen maken we van Neder-Betuwe de gezondste gemeente van de Betuwe! 

3. We werken samen met en betrekken zoveel mogelijk partners in onze gemeente bij het 

akkoord. 

4. Onze partners zijn inwoners, sportverenigingen, scholen, maatschappelijke en publiek-

private organisaties, (zorg)instellingen, beweegaanbieders, ondernemers, huisartsen, 

welzijnsorganisaties, kernen, natuur- en milieuorganisaties. Iedereen mag meedoen. 

5. Alle partners zijn gelijkwaardig in het akkoord en samen werken we toe naar het brede 

leefstijlakkoord. Dit doen we middels (digitale) bijeenkomsten, digitale vragenlijsten en 

een-op-een gesprekken met partners. 

De doelstellingen en acties die in juni 2020 zijn opgesteld en die voortkomen uit het bestaand 

Lokaal Akkoord zijn bij het vormgeven van dit Breed Leefstijlakkoord nog niet alle gerealiseerd. Ze 

maken dan ook – waar nodig in aangepaste vorm – onderdeel uit van dit nieuwe akkoord. Succesvolle 

aanvragen (activiteiten en projecten) van het afgelopen jaar zijn terug te vinden in het volgende 

hoofdstuk onder de kop ‘Goede voorbeelden’. De eerder betrokken partijen benaderen wij  weer  

voor ondertekening/onderschrijving van het vernieuwde Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!. 

De cijfers die geraadpleegd zijn komen voort uit verzamelde data van het RIVM en de GGD, 

gebaseerd op diverse landelijke monitoring van GGD, RIVM en CBS zoals de Kindermonitor 2017, 

Jeugdmonitor 2019 en Volwassenen- en ouderenmonitor 2016. Overige informatiebronnen zijn 

volksgezondheidszorg.info, sportopdekaart.nl en waarstaatjegemeente.nl.  
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INVLOED VAN COVID-19 

Mede door de Covid19-pandemie sinds maart 2020 realiseren wij ons nog meer dan voorheen  dat 

preventie zo  belangrijk is  en dat een gezonde leefstijl nastreven meer is dan gezond eten, 

voldoende bewegen, niet roken en geen overmatig drankgebruik. Aandacht voor de mentale 

gezondheid en het welbevinden van onze inwoners (denk aan gevoelens van eenzaamheid) om te 

kunnen omgaan met fysieke, sociale en emotionele uitdagingen in het leven dragen tevens bij aan 

díe gezonde leefstijl om lang(er) gezond en vitaal te blijven. Uitgangspunt is dat we streven naar 

zelf- en samen-redzame inwoners die zich ook zelf verantwoordelijk voelen  voor het maken van 

eigen en gezonde keuzes. Wij bieden ze graag de zorg en ondersteuning waar nodig en mogelijk, 

door te zorgen voor juiste voorlichting, een goed ingerichte fysieke en sociale omgeving, 

basisvoorzieningen die op orde zijn, met behulp van  regelgeving en handhaving maar ook door 

tijdig signaleren en het ondernemen van actie.  

SAMEN OP WEG NAAR NEDER-BETUWE BLOEIT! 

Dit brede leefstijlakkoord is dus niet ons eindstation, maar juist het begin van een stevig fundament 

om gezamenlijk blijvend te werken aan een gezond en vitaal Neder-Betuwe. Een dynamisch en 

levend document waarin de bovenstaande vier ambities de basis zijn om (nieuwe) ideeën en acties 

te realiseren. Samen op weg naar Neder-Betuwe Bloeit!  

Door  de al bekende en veelgebruikte naam ‘Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!’ hanteren we 

deze term ook voor het Breed Leefstijlakkoord. Wanneer de term ‘Breed Leefstijlakkoord Neder-

Betuwe Bloeit!’, ‘Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!’, ‘Lokaal Akkoord’ of een vergelijkbare 

naam vermeld wordt, spreken we in alle gevallen over dit (vernieuwde) Lokaal Akkoord Neder-

Betuwe Bloeit!. Het is ons brede leefstijlakkoord, een bundeling van het lokale sport- en 

preventieakkoord  en tevens de vervanger van het voormalig Lokaal Akkoord.  
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WERKEN VANUIT AMBITIE! 
OVERKOEPELENDE ACTIES 

Naast het realiseren van acties vanuit de vier geformuleerde ambities gaan we ook met een aantal 

overkoepelende acties aan de gang die ervoor zorgen dat het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! 

nog steviger verankerd is in de Neder-Betuwse samenleving. We streven naar een laagdrempelig en 

toegankelijk akkoord waarvan iedereen - elke inwoner, partner, organisatie of partij - zich eigenaar  

voelt, waar we op terug kunnen vallen wanneer nodig en waar iedereen uit kan putten voor sturing 

of ondersteuning.  

1. Er is al een prachtige stuurgroep gerealiseerd (zie hoofdstuk Samenwerking, blz. 21) van 

diverse betrokken organisaties die volstaat voor de start van het Leefstijlakkoord Neder-

Betuwe Bloeit!. We onderzoeken de mogelijkheid en peilen de behoefte om deze stuurgroep 

uit te breiden met vertegenwoordigers uit de werkvelden zorg, onderwijs en bedrijfsleven 

voor een bredere gezamenlijke verantwoordelijkheid, ondersteuning en aanjaagfunctie. 

 

2. We organiseren jaarlijks een Neder-Betuwe Bloeit! Bijeenkomst (sport- en leefstijlcafé) 

waarin we goede resultaten uit het Breed Leefstijlakkoord delen en waar aandacht is voor 

ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Tevens is het een platform waar inwoners, 

vrijwilligers en professionals kennis kunnen delen middels overkoepelende thema’s zoals 

bijvoorbeeld terugdringen van middelengebruik, bevorderen van een gezonde leefstijl bij 

kinderen of het optimaliseren van beweeggedrag onder ouderen. 

 

3. We maken resultaten zichtbaar. Via www.betuweinbeweging.nl publiceren we succesvolle 

activiteiten en initiatieven en zetten we (nieuwe) samenwerkingen en verbindingen op een 

voetstuk. De kracht van een goed resultaat is immers een positieve samenwerking!  

 

4. ‘De gezonde(re) keuze is makkelijk te maken’. Partners van het Leefstijlakkoord Neder-

Betuwe Bloeit! leveren input hiervoor en dragen deze boodschap uit richting inwoners en 

andere partners.  

 

5. Vanuit de JOGG-gedachte stellen we jaarlijks een thema centraal waar gemeentebreed 

onze activiteiten en communicatie op afgestemd worden. Voor het schooljaar 2021-2022 is 

dit het thema ‘gezonde tussendoortjes’. 

  

http://www.betuweinbeweging.nl/
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AMBITIE 1: GEZOND IN BEWEGING! 

Alle inwoners van Neder-Betuwe, van jong tot oud, hebben de mogelijkheid om gezond in beweging 

te komen of te sporten, samen, binnen en buiten als onderdeel van een gezonde leefstijl. 

Meedoen aan sport- en beweegactiviteiten en hieraan plezier beleven is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Er zijn mensen die niet of weinig bewegen om  uiteenlopende redenen. Wij willen 

de sport- en beweegdeelname van iedereen, in het bijzonder mensen met overgewicht, mensen 

met een beperking, ouderen of mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie (armoede of 

schulden) vergroten, mét aandacht voor sociale participatie. Daarbij ook speciale aandacht voor de 

kinderen in de basisschoolleeftijd; door het verminderd bewegen gaat hun motorische vaardigheid 

sterk achteruit, datgene wat juist zo belangrijk is voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. 

DE STAND VAN ZAKEN 

 Aantal sportclubs 

o Neder-Betuwe telt 30 sportverenigingen verspreid over 6 dorpskernen 

o 4 verenigingen hebben stappen gezet richting Vitaal Sportpark/Open Club 

 Aangepast sport- & beweegaanbod 

o Alle voetbalverenigingen (5) bieden Walking Football aan 

o 8 sport- en beweegaanbieders hebben een aangepast aanbod voor kwetsbare 

doelgroepen (o.a. KansVoetbal en Walking Football) 

 Lid van een sportclub 

o Leeftijd 4-12 jaar 49%, gemiddelde Gelderland-Zuid 76% 

o Jongeren 38%, gemiddelde Gelderland-Zuid 70% 

 Bewegen 

o Vanaf 13 jaar stijgt het percentage kinderen dat onvoldoende beweegt 

o 63% van de volwassenen sport minder dan 1x per week, landelijk 48,7% 

o 51% van de kinderen 4-12 jaar sport niet in georganiseerd verband, 24% Gelderland-

Zuid 

o 46% van de jongeren sport niet in georganiseerd verband, 25% Gelderland-Zuid 

o 52% van de volwassen inwoners voldoet aan de beweegnorm, 60% Gelderland-Zuid 

o 61% van de 65-plussers voldoet aan de beweegnorm, 60% Gelderland-Zuid 
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ZO PAKKEN WE HET AAN! 

1. We stimuleren en faciliteren meer bewegen in de basisschoolleeftijd door: 
o meer beweegmomenten op het basisonderwijs te organiseren door inzet van het 

Beweegteam, CIOS Hybride leeromgeving en/of sportaanbieder; 
o te onderzoeken of het haalbaar is om één dag per week een vakleerkracht gym in te 

zetten op alle basisscholen; 
o scholen die een beweegvriendelijk schoolplein willen ontwikkelen te ondersteunen 

bij planvorming door middel van aanwezige kennis en expertise; 
o vanuit JOGG het thema ‘beweegtussendoortjes’ in samenwerking met partners te 

introduceren op basisscholen. 
 

2. We willen de motorische vaardigheden bij kinderen van 4-12 jaar verbeteren door komend 
schooljaar (2021-2022) te onderzoeken welke interventie (MQ-test / BLOC-test) ons de beste 
resultaten geeft voor de vervolgactie om de motoriekontwikkeling en daarbij gezond 
gewicht te verbeteren. 

 
3. Jong geleerd is oud gedaan! In samenwerking met kinderopvangorganisaties, 

peuterspeelzalen en sportaanbieders verkennen we hoe we gezamenlijk kwalitatief goede 
beweegmomenten aan kunnen bieden aan kinderen van 0 – 4 jaar. 
 

4. We organiseren de integrale gezinsgerichte leefstijlinterventie ‘(Ge)Zin In Fit’ als 
ondersteuning voor gezinnen die te maken hebben met overgewicht, ongezond eten en 
weinig bewegen en breiden deze uit waar nodig/mogelijk. 
 

5. In het kader van het terugdringen van eenzaamheid en het stimuleren van ouderen en 
mensen met een beperking om meer te gaan bewegen willen we:  

o laagdrempelig beweegaanbod ontwikkelen door inzet van een Beweegbus voor 
ouderen; 

o het bestaande aanbod voor ouderen beter onder de aandacht brengen middels een 
menukaart met beweegactiviteiten; 

o het bestaande aanbod voor mensen met een beperking beter onder de aandacht 
brengen middels een menukaart met beweegactiviteiten; 

o ouderen en jongeren aan elkaar koppelen om er samen op uit te gaan in het kader 
van bijvoorbeeld de maatschappelijke stage (‘Ouderen erop uit!’); 

o ouderen meer laten bewegen; enerzijds bestaand aanbod meer promoten, 
anderzijds nieuw sportaanbod ontwikkelen; 

o cliënten die aangemeld worden voor fysiotherapie actief koppelen aan een Meer 
Bewegen voor Ouderen’’-groep ter versterking van de behandeling door de 
fysiotherapeut. 
 

6. Om jongeren meer te laten bewegen: 
o maken we een menukaart Beweegactiviteiten voor jongeren; 
o organiseren we jaarlijks het evenement ‘Join the Clubs’ in samenwerking met onder 

andere sportorganisaties; hierbij wordt tevens aandacht besteed aan voorlichting 
over roken en middelengebruik en wordt gekeken naar de mogelijkheid om kennis te 
maken met het ‘Team Handhaving’ van de gemeente (o.a. boa’s); het evenement is 
rookvrij en er wordt geen alcohol geschonken.  

 
7. We organiseren de interventie ‘Bewegen werkt’. Hierbij wordt ingezet om mensen met 

schuldenproblematiek, werkeloosheid en  een kleine beurs (lage SES) via bewegen (weer) 
beter te laten deelnemen in de maatschappij.  
 

8. We hebben aandacht voor doelgroepen waarvoor bewegen en een gezonde leefstijl niet 
vanzelfsprekend zijn. We vergroten samen met maatschappelijke organisaties hiervoor de 
bekendheid van het Kindpakket Neder-Betuwe zodat ieder kind mee kan doen! 
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GOEDE VOORBEELDEN 

 De gemeente Neder-Betuwe is sinds 2018 aangesloten bij de landelijke JOGG-beweging, 

waarbij het streven is dat iedereen zich inzet om gezond eten en bewegen voor de jeugd en 

de jongeren in Neder-Betuwe gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Sinds 2020 staat JOGG 

voor ‘Gezonde Jeugd – Gezonde Toekomst’. Er zijn afgelopen jaar mooie dingen 

gerealiseerd zoals het uitdelen van drinkwaterflessen op alle basisscholen en 

peuterspeelzalen – middelbare scholen volgen in juni 2021 -  en het ontwikkelen van JOGG-

menukaarten voor het basis- en voortgezet onderwijs. 

 Om ieder kind mee te laten doen bestaat het Kindpakket Neder-Betuwe. Ouders met een 

laag inkomen, een bijstandsuitkering of die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken 

hebben de mogelijkheid om via het Kindpakket Neder-Betuwe hun kind(eren) datgene te 

geven wat ze op dat moment nodig hebben zoals  sporten, zwemlessen, een fiets, een 

winterjas of muzieklessen. 

 Het project SportZbeats is een samenwerking tussen de buurtsportcoaches in Neder-Betuwe 

en het jongerenwerk van Mozaïek Welzijn. Zij organiseert (slaat terug op SportZbeats / 

samenwerking = enkelvoud) één keer per maand voor jongeren in de leeftijd 12 tot 15 jaar 

een (sport/spel)activiteit waarbij jongeren elkaar ontmoeten en in beweging komen. 

 De buurtsportcoaches zijn sinds december 2020 gestart met het project ‘de Beweegbus’ 

voor de jeugd en de jongeren in Neder-Betuwe. Met een bus vol spelmateriaal trekken zij 

volgens een schema de wijk in om laagdrempelige beweegactiviteiten te organiseren op 

pleintjes, beweegparken en in speeltuinen. 

 Zorgcentrum Anker heeft afgelopen jaar een fietslabyrint aangeschaft om de ouderen te 

stimuleren (buiten) meer te blijven bewegen en (mentaal) fit te blijven. 
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AMBITIE 2: GEZONDE OMGEVING 

Alle inwoners van Neder-Betuwe hebben de ruimte om meer te bewegen in een voldoende veilige, 

gevarieerde en aantrekkelijke omgeving die uitnodigt om actief en sportief in beweging te komen. 

Zowel in de buitenruimte, in sportaccommodaties als op speel- en beweegplekken. 

Een belangrijke basis om veilig en voldoende te bewegen zijn (gemeentelijke) binnen- en 

buitensportaccommodaties, beweegparken, speeltuinen, fiets- en wandelroutes en schoolpleinen. 

Veel inwoners maken hier dagelijks alleen of gezamenlijk gebruik van. Deze locaties zijn 

bereikbaar en toegankelijk. Onze gezondheid en vitaliteit draagt tevens bij aan het vergroten van 

de leefbaarheid in onze kernen. 

DE STAND VAN ZAKEN 

 Beweegvriendelijkheid 

o De gemeente Neder-Betuwe scoort op de beweegvriendelijkheid van de sport- en 

buitenruimte als één van de slechtste gemeenten van Nederland (1,6 op schaal van 

0 - 5) 

o 0.75 (schaal 0 – 5) op basis van het aantal speelplekken 

o 0,70 (schaal 0 - 5) op basis van sport, speel beweegruimtes 

o 2 (schaal 0 - 5) op basis van het aantal routes (fiets- en wandelpaden, 

buitenweggetjes) 

 Gezondheidsprogramma’s 

o Neder-Betuwe neemt deel aan 5 landelijke gezondheidsprogramma’s (JOGG, 

Gezonde School, Sport en Bewegen in de buurt, Samenwerkingsverbanden 

Aangepast Sporten en Gezonde Sportkantine) 

 Sportaccommodaties per gemeente 

o Dichtheid van 13,9 per 10.000 inwoners = lage dichtheid t.o.v. landelijke cijfers 

o Sporthal: 2,1 per 25.000 inwoners = gemiddelde dichtheid t.o.v. landelijke cijfers 

o Zwembad: 0,0 per 25.000 inwoners 

 Rookvrije afspraken 

o 4 sportverenigingen hebben eerste rookvrije afspraken gemaakt 
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ZO PAKKEN WE HET AAN! 

Openbare ruimte 

1. We realiseren in samenwerking met partners speciaal ontworpen Neder-Betuwse 
watertappunten voor scholen én sportverenigingen. Hiermee stimuleren en faciliteren we het 
drinken van kraanwater. 

 

2. We onderzoeken hoe we in gezamenlijkheid structureel meer aandacht kunnen geven aan het 
stimuleren van lopen en fietsen naar school en hierbij aan kunnen haken bij landelijke 
campagnes. 

 

3. We werken ernaartoe dat het onderwerp ‘de beweegvriendelijke omgeving’ structureel 
agendapunt wordt in integraal overleg om verschillende beleidsvelden beter op elkaar aan te 
laten sluiten. Hierdoor optimaliseren we de samenwerking tussen fysiek en sociaal domein. 

 

4. We stimuleren het bewegen in de openbare ruimte door het ontwikkelen van QR-Fit-wandel- en 
beweegroutes en voetbalkooien in verschillende kernen in Neder-Betuwe. 

 

5. Vanuit speelplekkenbeleid gaan we aan de slag met de herinrichting van ruim 50 nieuwe 
speelplekken. Dit doen we met partners en in afstemming met inwoners. 

 

Neder-Betuwe Rookvrij! / Gezonde omgeving 

6. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van rookvrije beweegroutes en klompenpaden vanuit het 
project ‘de Beweegvriendelijke Uiterwaarden’, Willemspolder fase 1, met aandacht voor de 
thema’s ‘natuur ontdekken’, ‘natuurlijk spelen en verkennen’ en ‘avontuurlijk historisch’. 

 

7. We brengen onze wandel- en fietspaden in beeld als aantrekkelijke beweegplekken en breiden 
ze uit met bijvoorbeeld waterdrinkpunten en picknicktafels.  

 

8. De buitenspeelruimte maken we beweegvriendelijker en rookvrij (vóór 2025) zodat iedereen 
zoveel mogelijk mee kan doen en kan spelen in een gezondere omgeving. 

 

9. We verkennen de mogelijkheden om bedrijven in Neder-Betuwe rookvrij te maken. 

 

10. De route naar een gezonde sportomgeving is ingezet! Alle sportverenigingen zijn in 2025 
rookvrij en het doel is om met zoveel mogelijk sportkantines de gezondere keuze in 
sportkantines en een verantwoord alcoholbeleid gerealiseerd te hebben. 

 

11. We onderzoeken de stand van zaken en behoeften van kinderopvangorganisaties en 
peuterspeelzalen richting de Gezonde Kinderopvang. 

 

12. Organisaties en scholen die zich willen inzetten om structureel aandacht aan gezondheid te 
besteden via de aanpak ‘Gezonde Kinderopvang’ en ‘Gezonde School’ (al dan niet met een 
vignet) kunnen hiervoor ondersteuning krijgen. 
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Alcohol 

13. We willen lokale werkgevers en in het bijzonder werkgevers in de laanboomsector benaderen 
om hen te betrekken bij alcoholmatiging onder hun jonge medewerkers door het geven van 
voorlichting en medewerking. 

 

Landelijke campagnes 

14. We zetten in op de jaarlijkse stoppen-met-rokencampagne ‘Stoptober’ en organiseren in die 

maand Fresh Air Walks. 

 

15. Met betrekking tot het thema alcoholmatiging hebben we jaarlijks aandacht voor landelijke 

campagnes zoals IkPas, BOB en NIX18. 

 

16. We sluiten met onze activiteiten aan bij jaarlijks terugkerende campagnes zoals de Week van 

de Gezonde Jeugd, Stoptober of de Kraanwaterdag. 

 

GOEDE VOORBEELDEN 

 Het Beweegpark in Kesteren laat zien hoe eerste stappen richting een gezonde 

leefomgeving mogelijk zijn en hoe verschillende doelgroepen (van jong tot oud) betrokken 

kunnen worden. QR-Fit-activiteiten voor jongeren, beweegtoestellen voor jong én oud en 

georganiseerde activiteiten door  zowel de buurtsportcoaches Samen in Beweging, 

Jongerenwerk Mozaïek Welzijn en Welzijn Rivierstroom. 

 Twee schoolpleinen in Neder-Betuwe zijn met behulp van partners al beweegvriendelijker 

gemaakt door bijvoorbeeld belijning aan te brengen; dit nodigt kinderen uit meer te gaan 

bewegen. 
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AMBITIE 3: GEZONDE LEEFSTIJL 

Alle inwoners van Neder-Betuwe hebben de mogelijkheid om zich bewust te worden van het belang 

van een gezonde leefstijl. Met voldoende beweging en gezonde voeding en om te wonen, werken, 

leren en recreëren in een omgeving die hier structureel aandacht voor heeft en gezonde keuzes 

stimuleert. 

Een gezonde leefstijl heeft een positieve invloed op onze gezondheid, zorgt ervoor dat we langer 

leven en minder vaak ziek zijn. Aandacht voor zowel individueel gedrag van mensen als aandacht 

voor een gezonde leef-, werk- en woonomgeving draagt bij aan het bevorderen van díe gezonde 

leefstijl. Effectieve gezondheidsbevordering vraagt een combinatie van middelen zoals 

voorlichting, voorzieningen en regelgeving die zich richt op zowel het individu als de omgeving. 

STAND VAN ZAKEN 

 Gezonde Leefstijl Interventie (GLI) 

o In Neder-Betuwe hebben 2 praktijken zich geregistreerd als aanbieder van een 

gecombineerde leefstijlinterventie. 

 Groente en fruit eten 

o De inwoners van Neder-Betuwe zijn geen fan van groenten. Elke doelgroep eet 

minder groenten per dag/week dan gemiddeld. Van de jongste jeugd (tot 12 jaar) 

eet slechts 30% van de kinderen iedere dag groente (landelijk 44%).  

o Van de jeugd tot 12 jaar eet 46% elke dag fruit. Van de jongeren in de middelbare 

schoolleeftijd eet 32% elke dag fruit (stijging van bijna 10% t.o.v. 2015). 

 Water drinken 

o 72% van de jongeren drinkt elke dag minstens 1 glas water. Landelijk ligt dit op 74%. 

 Overgewicht 

o Van de inwoners van 19-65 jaar kampt 56% met overgewicht (BMI >25). Landelijk ligt 

dit cijfer op 48%. Waar landelijk de laatste jaren een afname te zien is, stijgt 

jaarlijks dit percentage in Neder-Betuwe. 

o Bij alle doelgroepen ligt het percentage overgewicht hoger dan gemiddeld (ten 

opzichte van landelijk en ten opzichte van Gelderland-Zuid). Vooral wanneer 

inwoners 19 jaar zijn stijgt het percentage tot fors over de 50%. 

 Obesitas 

o In Neder-Betuwe kampt 18% van de volwassenen met sterk overgewicht/obesitas, 

landelijk ligt dit op 14%. 

 Roken 

o 22% van de jongeren rookt, gemiddeld voor Gelderland-Zuid is dit 12% 

o Onder de volwassenen (19-65 jaar) rookt 23%, gelijk met gemiddelde Gelderland-

Zuid 

o In de leeftijd 65 jaar en ouder rookt 12%, gemiddeld is dit 13% voor Gelderland-Zuid 

 Alcohol 

o 28% van de jongeren geeft aan de laatste 4 weken wel iets te hebben gedronken.  

o 18% geeft aan weleens te binge drinken 

o Beide percentages liggen hoger dan in de andere regio’s in Gelderland-Zuid (29% en 

21%) 

o Bij volwassenen tot 65 jaar zien we dat zowel het drinken van alcohol (80%) als het 

overmatig drinken (9%) lager ligt dan in de andere regio’s in Gelderland-Zuid (85 & 

18%). 

o Bij inwoners van 65 jaar en ouder drinkt 71% alcohol, waarvan 16% overmatig. 

Gemiddeld in Gelderland-Zuid drinkt 78% van de 65-plussers alcohol, waarvan 20% 

overmatig.  
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ZO PAKKEN WE HET AAN! 

1. We erkennen het belang van vitale medewerkers en gezonde organisaties. Hiervoor verkennen 
we het project ‘Vitaliteit op de werkvloer’ en de mogelijkheden om aan te sluiten bij ‘Gezonde 
werkvloer Rivierenland’, met een vitaliteitsprogramma op maat als resultaat. 

 

2. We verkennen hoe we via voorlichting de kennis van een gezonde leefstijl bij onze inwoners 
kunnen verbreden. 

 

3. Er wordt ingezet op het informeren van ouders van leerlingen over de thema’s alcohol, roken 
en gamen in relatie tot opvoeding. 

 

4. We zetten in op samenwerking met minimaal één supermarkt (in de gemeente) om de gezonde 
keuze de makkelijke keuze te laten zijn. 

 

5. We verkennen met ondernemers hoe we beter en gerichter invulling kunnen geven aan het 
realiseren van een gezonde voedsel- en leefomgeving voor kinderen en jongeren. 

 

6. We optimaliseren de vroeg-signalering om (de kans op) overgewicht bij kinderen te verkleinen. 
Dit doen we door de samenwerking tussen zorgaanbieders te intensiveren en te verbeteren om 
ervoor te zorgen dat een kind met (beginnend) overgewicht zo vroeg mogelijk en adequaat hulp 
krijgt. 

 

7. We verkennen de ketenaanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ om tot een sluitende aanpak voor 
kinderen met overgewicht te komen. 

 

8. We brengen het huidige voorlichtingsaanbod over een gezonde leefstijl voor zwangere vrouwen 
in beeld en breiden dit uit waar nodig. 

 

9. We willen ouders gerichte ondersteuning geven bij hoe ze hun kinderen kunnen stimuleren 
meer te gaan bewegen. 

 

10. We actualiseren onze JOGG-menukaarten voor de kinderopvang, het basis- en voortgezet 
onderwijs en breiden deze uit waar nodig. 

 

11. We ondersteunen en stimuleren op zowel het basis- als voortgezet onderwijs het eten van 
groente en fruit en het drinken van water door: 

o introductie van interventies die het eten van groente en fruit bevorderen 
o uitbreiden fruitdagen per week bij basisscholen 
o gezondere keuze stimuleren 
o werken met lokale fruittelers voor schoolfruit 
o vervolgstap waterdrinken richting borging in beleid 
o gezonde schoolkantine (op het voortgezet onderwijs) 

 
12. Om de verleiding van roken en alcoholgebruik te leren weerstaan zetten we in op het vergroten 

van de weerbaarheid van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar door: 
o ouderbetrokkenheid te genereren door bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten te 

organiseren 
o beleidsoverstijgende aanpak, gericht op het tegengaan van eenzaamheid 
o JOGG-menukaart: advies en ondersteuning op dit thema 

 
13. We onderzoeken met partners de noodzaak en mogelijkheden om 55-plussers meer bewust te 

maken van verantwoord alcoholgebruik en de voordelen van minder drinken. 
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14. We bekijken kritisch de doorverwijzing naar het CooL Leefstijlprogramma en sturen waar nodig 
bij. 
 

15. We geven voorlichting aan migranten over het onderwerp gezonde leefstijl (gezondheid, 
voeding en bewegen) als onderdeel van het samenwerkingsverband ‘Plan Migranten’ 
(Preventieteam Neder-Betuwe, december 2019). 

 

GOEDE VOORBEELDEN 

 De buurtsportcoaches van ‘Samen in beweging’ en studenten Centraal Instituut Opleiding 

Sportleiders (CIOS) hebben afgelopen jaar vanuit de Hybride Leeromgeving fietslessen 

georganiseerd voor statushouders als onderdeel van het ‘Plan Migranten’. 

 Er is door een lokale projectgroep een haalbaarheidspilot gestart met de ‘Maaltijdbox’  

waarvoor bij 25-30 huishoudens in Neder-Betuwe 4 weken lang een maaltijdbox met 

gezonde ingrediënten en recepten bezorgd is. Dit met als doel om de kennis over en 

mogelijkheden voor gezonde voeding te vergroten met specifieke aandacht voor deelname 

van specifieke doelgroepen zoals mensen rond bijstandsniveau of rond het sociale minimum, 

alleenstaanden en gezinnen. De pilot wordt geëvalueerd voor een eventueel vervolg. 

 Veel basisscholen in Neder-Betuwe hanteren al groente- en fruitdagen en stimuleren het 

drinken van water. Afgelopen jaar zijn er ruim 3500 hervulbare drinkwaterflessen bij de 

kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen uitgedeeld en zijn er met een aantal lokale 

ondernemers plannen om via sponsoring het fruit eten en water drinken nog meer te 

stimuleren. 

 In samenwerking met partners zijn er JOGG-menukaarten ontwikkeld voor de kinderopvang 

en peuterspeelzalen, basisscholen en het voortgezet onderwijs waarbij ingezet kan worden 

op de onderwerpen voeding, bewegen en het mentaal welbevinden van (jonge) kinderen.  
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AMBITIE 4: INFRASTRUCTUUR – GEZOND IN DE BASIS 

Met een goede infrastructuur willen we zorgen voor een gezonde basis om uitvoering te geven aan 

de ambities van het Breed Leefstijlakkoord Neder-Betuwe Bloeit! De infrastructuur bestaat uit 

informatievoorziening, goede accommodaties, een gezonde en ‘beweegbare’ buitenruimte en 

sterke, vitale sportverenigingen. 

Sporten en bewegen moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos kunnen. Daar zorgen we met elkaar 

voor! Sport- en beweegaanbieders vervullen daarin een belangrijke maatschappelijke functie door 

het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten en het samenbrengen van inwoners. Vitale 

sportverenigingen herken je doordat ze hun eigen organisatie op orde hebben, inspelen op 

veranderingen en toekomstgericht zijn. Samen creëren we een gezonde sport- en beweegomgeving 

en maken die vindbaar voor iedereen! 

STAND VAN ZAKEN 

 Verenigingen 

o Met 4 verenigingen hebben we de eerste rookvrije afspraken gemaakt 

o 4 verenigingen hebben stappen gezet richting Vitaal Sportpark/Open Club 

 Informatievoorziening 

o 1 online platform waar informatie te vinden is over gezond in beweging, gezonde 

omgeving en gezonde leefstijl 

 Sport- en Beweegkoepel 

o 1 koepelstichting voor en door sportverenigingen ter ondersteuning van, en als 

vertegenwoordiger namens, de verenigingen richting de gemeente. 

 

ZO PAKKEN WE HET AAN! 

1. We ondersteunen verenigingen richting sterke en vitale sportorganisaties. De focus ligt op: 

 Besturen met een visie  

 Vrijwilligersmanagement 

 

2. We verkennen hoe we de positieve sportcultuur kunnen vergroten voor onze clubs aan de hand 

van het actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’. 

 

3. We voeren een verenigingsscan uit bij sportverenigingen om te achterhalen waar kansen en 

uitdagingen liggen en waar we verenigingen nog beter bij kunnen ondersteunen. 

 

4. We stimuleren en ondersteunen nog meer verenigingen bij de transformatie naar Open Club. 

 

5. We gaan de verbindingen tussen zorg, welzijn, cultuur en sport optimaliseren om zo nog beter 

met elkaar samen te werken zodat doorverwijzing en uitvoering beter op elkaar aansluiten. 
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GOEDE VOORBEELDEN 

 Voetbalvereniging Dodewaard (sportpark De Eng) en de Dodewaardse IJsclub ontwikkelen 

zich richting een Vitaal Sportpark/Open Club, ook wel het ‘sportpark van de toekomst’ 

genoemd. Een Vitaal Sportpark kenmerkt zich door 5 karakteristieken en maakt zowel 

organisatorisch als fysiek onderdeel uit van het dagelijks maatschappelijke leven in de kern 

(of: in het dorp). Door bijvoorbeeld samenwerking ontwikkelt zich nieuw sport- en 

beweegaanbod, genereert het nieuwe inkomsten, is er  een betere bezetting van het 

sportpark (kantines en velden) en ontstaan er nieuwe samenwerkingen; kortom, er is meer 

reuring op het sportpark. 

 Alle voetbalverenigingen in Neder-Betuwe werken samen in het project ‘Walking Football’ 

om ouderen meer te laten bewegen. Afgelopen jaar hebben alle clubs zelfs deelgenomen 

aan een regiotoernooi in de Betuwe. 

 De buurtsportcoaches zijn vanaf april 2021 verder gegaan onder de naam ‘Samen in 

beweging’, om hun activiteiten en inzet nog beter zichtbaar te maken voor inwoners van 

Neder-Betuwe (in samenwerking met de gemeente Buren). 

 In samenwerking met de gemeente en de buurtsportcoaches van ‘Samen in beweging’ is de 

website www.betuweinbeweging.nl gelanceerd als platform voor sport, bewegen en een 

gezonde leefstijl. Deze wordt de komende tijd aangevuld en verder uitgebreid. 

  

http://www.betuweinbeweging.nl/
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ORGANISATIE & UITVOERING 
ORGANISATIE 

Ambities zijn geformuleerd, doelstellingen zijn bepaald en actieplannen zijn gemaakt: op naar de 

uitvoering! Zoals we eerder schreven,  is dit brede leefstijlakkoord niet het eindstation, maar juist 

het begin. Een stevig fundament om gezamenlijk te werken aan het realiseren van mooie plannen 

voor een gezond en vitaal Neder-Betuwe. Doordat niet alles tegelijk kan worden opgepakt heeft dit 

akkoord een reikwijdte van 4 jaar (tot en met 2024, gelijk aan de looptijd van de Monitor Neder-

Betuwe Bloeit!), waarna we de tussenstand opmaken en (gezamenlijk) nieuwe doelstellingen en 

acties voor de komende 6 jaar formuleren in lijn met de Sport- en Beweegvisie 2019-2030. 

Hoe de coördinatie en afstemming moet verlopen tussen de verschillende acties werken we de 

komende tijd  uit met de stuurgroep Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!. Deze stuurgroep bestaat 

op dit moment uit vertegenwoordigers van: 

 Gemeente Neder-Betuwe 

 Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe 

 Welzijnsorganisatie Welzijn Rivierstroom 

 Coördinator Samen in beweging!/JOGG regisseur 

 Stichting Welzijnsactiviteiten Neder-Betuwe (SWAN) 

Voor een brede gezamenlijke verantwoordelijkheid, ondersteuning en aanjaagfunctie van het Breed 

Leefstijlakkoord Neder-Betuwe Bloeit! is in een overkoepelende actie uitgesproken om te 

onderzoeken wat de mogelijkheden en behoeften zijn om de bestaande stuurgroep uit te breiden 

met vertegenwoordigers uit de werkvelden zorg, onderwijs en/of het bedrijfsleven. Hier gaan we 

met elkaar mee aan de slag. 

De stuurgroep krijgt beschikking over (een deel van) het uitvoeringsbudget en bepaalt samen aan de 

hand van nader te specificeren criteria over toekenning van budget voor acties en ideeën. De 

stuurgroep is tevens verantwoordelijk voor de te organiseren Neder-Betuwe Bloeit! Bijeenkomst 

(sport- en leefstijlcafé) die benoemd is in de overkoepelende acties. 

FINANCIËN 

Het uitvoeringsbudget voor de gemeente Neder-Betuwe is door het ministerie van VWS bepaald op 

basis van het aantal inwoners en loopt voor de jaren 2021, 2022 en 2023. De gemeente Neder-

Betuwe telt ruim 24.000 inwoners, wat inhoudt dat er jaarlijks € 20.000,- uitvoeringsbudget 

beschikbaar is. 

Voor het huidige Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! (ook wel het sportakkoord) is op basis van 

dezelfde onderbouwing voor de jaren 2020, 2021 en 2022 tevens € 20.000,- per jaar beschikbaar 

gesteld. Voor het jaar 2021 is dit bedrag vanwege de Covid-19-pandemie verdubbeld. Deze extra 

gelden hebben een bestemming gevonden ter bevordering van vitale sportverenigingen (ambitie 4: 

Infrastructuur – gezond in de basis). Door de realisatie van dit brede leefstijlakkoord worden de 

budgetten voor uitvoering van projecten en activiteiten gebundeld. De invulling en verdeling van 

het beschikbare budget wordt nader bepaald. 
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Voor de komende jaren ziet het beschikbare budget er als volgt uit: 

Ondersteuningsbudget 2021 2022 2023 

Sportakkoord €40.000,- (verdubbeling) €20.000,- - 

Preventieakkoord €20.000,- €20.000,- €20.000,- 

TOTAAL voor het Breed Leefstijlakkoord 
Neder-Betuwe Bloeit! 

€60.000,- (rest €40.000,-) 
 

€20.000,- al bestemd voor Ambitie 4 

€40.000,- €20.000,- 

 

UITVOERING & BORGING 

Voor het uitvoeringsbudget dat de stuurgroep tot haar beschikking heeft, kunnen aanvragen gedaan 

worden via een eenvoudige procedure. Hiervoor zijn spelregels en criteria1 opgesteld. In de 

aanvraag van budgetten wordt onderscheid gemaakt in kleine en grote aanvragen. De stuurgroep 

kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van opgestelde maximumbedragen. Budgetten worden op 

voorhand niet verdeeld over dorpskernen, doelgroepen of ambities. Hiermee moet het mogelijk 

blijven om daar waar energie zit mee aan de slag te gaan en budget beschikbaar te stellen. In het 

aanvraagformulier (dat straks te vinden is op de website www.betuweinbeweging.nl) wordt wel 

gevraagd naar locatie, doelgroepen en hoe het plan aansluit bij de ambities van het Lokaal Akkoord 

Neder-Betuwe Bloeit!.  

 Looptijd Bedrag beschikbaar per aanvraag 

Grote aanvraag  Langdurig of met een effect voor de 
lange(re) termijn 

€2.500,- 

Kleine aanvraag Eenmalig en/of kortlopend en meestal 
met een effect voor korte(re) termijn 

€500,- 

 

De gemeente Neder-Betuwe is nauw betrokken bij de uitvoering van het Breed Leefstijlakkoord 

Neder-Betuwe Bloeit! als een van de deelnemende partijen. Ze zoekt daarbij uitdrukkelijk de 

raakvlakken op met beleid, met diverse uitvoeringsprogramma’s en houdt nauwlettend in de gaten 

of alle thema’s uit zowel het sport- als het preventieakkoord (hoofdthema’s roken en overgewicht 

en in mindere mate de overige thema’s alcohol en eenzaamheid) voldoende vertegenwoordigd zijn 

in de uitvoerende acties. Daarnaast houden de stuurgroep en de gemeente Neder-Betuwe de 

uitgaven nauwlettend in de gaten en sturen waar nodig bij. 

MONITORING EN EVALUATIE 

De stuurgroep heeft de gedeeltelijke regie over de uitvoering van het Breed Leefstijlakkoord Neder-

Betuwe Bloeit! en het uitvoeringsbudget. Samen met de gemeente zorgt de stuurgroep voor een 

jaarlijkse evaluatie op het proces. We maken inzichtelijk wat de stand van zaken is, of doelen 

behaald zijn en of er is bijgestuurd én koppelen resultaten terug aan inwoners, het college en de 

raad. Voor effectmeting maken we gebruik van bestaande bronnen die eens per vier jaar 

verschijnen, wat betekent dat trendgegevens over overgewicht, beweeggedrag, roken en 

alcoholgebruik pas aan het einde van dit leefstijlakkoord gebruikt kunnen worden. De uitvoerende 

partners zijn verantwoordelijk voor een eigen evaluatie van hun eigen projecten en activiteiten op 

project- en uitvoeringsniveau. 

                                                 

1 De criteria voor het Breed Leefstijlakkoord Neder-Betuwe Bloeit! moeten nog nader gespecificeerd worden. 
Uitgangspunt hierbij zijn de al geldende spelregels en criteria vanuit het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! 
(sportakkoord). 

http://www.betuweinbeweging.nl/
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SAMENWERKING  
Veel partijen zijn in Neder-Betuwe bezig om onze inwoners te ondersteunen en te begeleiden 

richting een gezonde(re) leefstijl en hen te stimuleren gezonde(re) keuzes te maken. We zoeken 

hierin steeds meer en beter de verbinding en weten elkaar vaak te vinden. Hierdoor ontstaan mooie 

samenwerkingen die belangrijk en nodig zijn om onze gezamenlijke ambities te realiseren en betere 

resultaten te bereiken  bij inwoners om hun leefstijl aan te passen zonder dat er sprake is van 

dwang. We ondersteunen, prikkelen, begeleiden én verleiden ze richting een gezonde leefstijl!  

 

PARTIJEN 

Uitvraag wordt gedaan bij (nieuw & oud)  

Sport- en Beweegkoepel 
(vertegenwoordiger van 17 Neder-

Betuwse sportverenigingen) 

 

Healthclub Juliën (incl. 

buurtsportcoaches) 

Welzijn Rivierstroom 

Mozaïek Welzijn 

Sportbureau Betuwe 

GGD Gelderland-Zuid 

QR Fit 

NME Betuwe 

IVN Natuurgidsen 

Rob-Welding  

Beynum staalconstructie 

Flier Installatiegroep 

Stichting Jeugd doen 

Bewegen 

Jongerenraad Neder-

Betuwe 

Rotary Midden-Betuwe 

Valburg 

SWAN 

S.V. VOLO 

SV Olympia Ochten 

VV Dodewaard 

VV Kesteren 

OBS Isandra 

CB Het Kompas 

Openbare Houtkopersschool 

OBS De Bellefleur 

Pantarijn Kesteren 

Stichting BeWell 

Diëtistenpraktijk Eetstijl 

Alpha Fysiotherapie 

Fysiotherapie van Leeuwen 

Base Lifestyle 

IrisZorg 

Indigo 

Eleos 

Prima voor Elkaar 

Zorgcentrum Anker 

Zorgcentra Betuwe 

Welgaard 

Force of Habit 

Adviesraad Sociaal Domein

VERVOLG 

Het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! is een dynamisch en levend document. Actiepunten 

kunnen veranderen, wijzigen of toegevoegd worden. De één doet dat door een activiteit uit te 

voeren en een ander denkt mee of faciliteert mogelijkheden door tijd, advies en/of ruimte 

beschikbaar te stellen. Alle hulp en bijdragen zijn van harte welkom. Eerder betrokken organisaties 

en nieuwe partners zijn van harte uitgenodigd om mee te doen! Door dit Brede Leefstijlakkoord 

(sport én preventie) is er nog meer mogelijk! Heeft u een goed idee? Zoekt u verbinding? Of wilt u 

graag mee doen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Dit kan via 

sportenbewegen@nederbetuwe.nl.  

Het nieuwe Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! zal na de zomer in een bijeenkomst breder 

gepresenteerd en gedeeld worden. We hopen dat dit tegen die tijd tijdens een fysieke bijeenkomst 

weer mogelijk is. In deze Neder-Betuwe Bloeit! Bijeenkomst (sport- en leefstijlcafé) zal er ruimte 

zijn voor oude én nieuwe partners om het nieuwe Lokaal Akkoord te ondertekenen.  

Alle partners die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van zowel het oude als het vernieuwde 

Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! zijn hiervoor van harte uitgenodigd! 

mailto:sportenbewegen@nederbetuwe.nl
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