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SportDrenthe vraagt aandacht voor sport bij gemeenteraadsverkiezingen  
 
Met de campagne Kiessport.nu probeert SportDrenthe aandacht te krijgen voor de kracht van 
sport bij lokale politici. Hiermee willen we zorgen dat sport meegenomen wordt in het 
collegeprogramma. 
 
Een onderdeel van de campagne zijn de lokale sportdebatten. Tussen eind januari en half maart 
vinden er in elke Drentse gemeenten een sportdebat tussen sport en politiek plaats. Op dinsdag 4 
maart gaan ‘sport en politiek uit de gemeente Assen in gesprek'. Het gaat daarbij over thema’s als 
participatie, jeugd, gezondheid, leefbaarheid, de sportclub en haar vrijwilligers en talent/presteren. 
 
Extra aandacht voor sport blijkt hard nodig. Uit onderzoek van het Mulier Instituut en Vereniging 
Sport en Gemeenten (VSG) blijkt dat 93 procent van de Nederlandse gemeenten al bezuinigt op 
sport of dat van plan is te gaan doen. De gemeenten verwachten dan ook bijna unaniem dat sporten 
de komende vijf jaar duurder wordt. De gemeentelijke bezuinigingen op sport hebben consequenties 
voor sportverenigingen, die onder andere met hogere uitgaven voor het gebruik van gemeentelijke 
sportaccommodaties zullen worden geconfronteerd. Daarnaast is te verwachten dat sport voor de 
burger zelf duurder wordt.  
 
In alle 12 gemeenten in Drenthe initieert SportDrenthe een lokaal sportdebat. De aftrap is in 
Hoogeveen geweest. Nu is het de beurt aan de gemeente Assen. Op dinsdag 4 maart a.s. gaan ‘sport 
en politiek uit de gemeente Assen in gesprek' over de kracht van sport. Het gaat daarbij over thema’s 
zoals: participatie, jeugd, gezondheid, leefbaarheid, de sportclub en haar vrijwilligers, 
talent/presteren, maar ook over vragen waar u mee zit. 
 
Namens de sportverenigingen uit Assen gaan de volgende personen in ’debat’ : 

1. Peter Takens, voorzitter De Scheuvelloper 
2. Freek Kooi, oud-voorzitter AQUA’68 
3. Wim Hoving, voorzitter vv LEO 

 

Namens de politiek: 

1. D66 Teun Jan Kootstra -de Weerd raadslid 

2. GroenLinks Laura Punt fractievoorzitter 

3. PLOP Ruud Wiersema fractievoorzitter 

4. VVD Greta Netjes Nr. 5 op kieslijst 

5. PvdA Albert Smit/Luc Rengers lijsttrekker/nr.7e op kieslijst 

6. CDA John Kok Nr. 4e op kieslijst 

7. DKN Walter Zijlstra voorzitter Asser sportraad/raadslid 

8. ChristenUnie Bert Wienen raadslid 
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Heeft u een stelling of vraag die u graag wilt inbrengen? Die kans krijgt u als u aanwezig bent! 
U bent van harte uitgenodigd om bij het eerste sportdebat aanwezig te zijn: 
 
Sportdebat gemeente Assen 
Datum: dinsdag 4 maart 2014 
Vanaf: 19.30 uur 
Locatie: MFA Schakelveld , Witterhoofdweg 1,  Assen 
 
Op zoek naar ‘sporthelden’ 
Om nog meer aandacht te genereren zijn wij op zoek naar lokale sporthelden. De sportclub is gebaat 
bij de inzet van veel vrijwilligers. Onder hen zijn er velen die op een bijzondere manier bijdragen aan 
de club en ook aan een leefbare samenleving. Zij zijn de helden die we op een speciale pagina van de 
website www.kiessport.nu willen ‘vereren’ en zo ook anderen hopen te inspireren. Sporthelden 
kunnen worden aangemeld via www.kiessport.nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans de Lang, 
 tel: 0528- 233 775, mail: jdelang@sportdrenthe.nl 
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