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Geacht College,

Het platform sport en bewegen heeft zich in de afgelopen maanden ten doel gesteld om meer
(pro)actief haar taak uit te voeren. Het platform wil op deze wijze de belangen van de sport en het
bewegen in zijn algemeenheid eerder onder de aandacht brengen en zodoende een bijdrage leveren
aan de besluitvorming. De komende tijd staat een aantal belangrijke en soms impopulaire
beslissingen ter discussie, die uiteindelijk zullen leiden tot een besluitvorming waarbij verder dan
voorheen in de toekomst gekeken zal worden. Daarbij is ook van belang in hoeverre de
samenwerking in BUCH-verband kan leiden tot doelmatiger en financieel efficiënter gebruik van
accommodaties. Maar ook binnen onze gemeentegrenzen zal het platform die doelmatigheid en
efficiëntie proberen aan te geven.
De bij deze brief ingesloten visie op sport en bewegen, zoals die door het platform is geformuleerd,
moet gezien worden als een vervolg op de sportnota uit 2012 en een bijdrage aan de komende
discussie over “Hoe gaan wij om met sport en bewegen in de gemeente Castricum”. Daarnaast kan
het stuk ook gebruikt worden als referentie in de BUCH gesprekken. De beweegredenen bij het
maken van de visie zijn de onzekerheden en onvrede die heerst bij een aantal verenigingen, het
ontbreken van een helder beleid voor wat betreft accommodaties, tarieven en subsidies en een
toekomstgerichte visie op bewegen en sport. Om daar verbetering in aan te brengen heeft het
platform zich gepermitteerd om op een flink aantal knelpunten de nodige, toekomstgerichte,
aanbevelingen te doen.
Het platform beseft dat zij niet volledig kan zijn en wil dan ook graag van de gelegenheid gebruik
maken om, waar nodig, in gesprek te gaan en toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,
N. K. Valk
Voorzitter Platform Sport

