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Sporten
1. Welke sport beoefent u?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Aerofit en spinning
Aikido
Aquafit
Autorally en 4wd
Biljarten
Biljarten, fietsen
Biljartenzz
Bridge (2x)
Combitraining
Fietsen (5x)
Fietsen en wandelen
Fietsen, Schaken
Fietsen:spinning en wielrennen
Golf (2x)
Ik begeleid sporters (voetbal)
Kano
Moestuintje beheren
Mountain Biken
Mountainbike
Mountanbike
Mountin Bike en freedive
Pilates (2x)
Quadrijden
Schaken + bridge
Schaken, skeeleren
Skeeleren
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Survivalrun
Tafeltennis
Tuinieren
Turnen
Wandelen (8x)
Wandelen ,,fietsen
Wielrennen (2x)
Wielrennen,moutainbiken fitnessen
Yoga (3x)
Yoga en zumba
Zeemmen/zwemclub
Zwemmen (3x)
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2. Waarom sport u niet?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet
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Ben druk met andere bezigheden
Fietsen,wandelen
Ik beweeg al veel door mijn werk
Ik wandel en fiets
Ik werk in de tuin, doe de boodschappen per fiets, doe het huishouden
Leeftijd
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3.1 Hoe vaak sport u gemiddeld per week?
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Zowel in clubverband als zelfstandig trainen



Biljartsport is dan wel geen sport die hier waarschijnlijk bedoeld wordt. Maar
je bent toch vrij veel in beweging.
2 x per week clubavonden schaken en bridge en 2x revalidatiefysio als gevolg
van slokdarmkanker. Daarnaast wel 1 of 2 x thuisbridge en -schaken
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3.2 Hoeveel uur sport u gemiddeld per keer?
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30 tot 60 minuten betreft revalidatiefysio. Bridge en schaken gedurende
hele avond.

5

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

4. “Alle sportverenigingen moeten rond kunnen komen,
zonder gebruik te maken van de subsidies van de gemeente”
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Bewegen is belangrijk. Dus subsidie voor ouderen en jeugd is goed
Ik vind als de ene vereniging subsidie krijgt met betalende leden dat andere
verenigingen zonder betalende leden maar wel een maatschappelijk doel hebben
dan ook subsidie moeten krijgen . iedereen of geen 1
Mijn sporten financier ik geheel zelf. Voor jeugd vind ik het zinvol dat er subsidie is.
Voor volwassenen vind ik de verhouding soms erg uit balans. Ik vind dat er voor
voetbal buitensporig veel subsidie is.
Als dit betekent dat de contributie per lid omhoog gaat en daardoor sporten
wellicht voor sommige inwoners onbetaalbaar wordt ben ik het hier mee oneens.
Iedereen moet kunnen sporten.
Gemeenten moeten m.i. sport stimuleren met een financiële bijdrage om gezond
te leven door jong en oud .
Sporten en bewegen is goed voor gezondheid en bespaart aanzienlijk zorgkosten.
Subsidie van sport is dus preventief voorkomen van extra kosten
Sporten wordt dan zo duur dat mensen met een smalle beurs niet meer kunnen
sporten in clubverband.
Sportverenigingen, dan wel hun jeugdleden, zouden direct gesubsidieerd moeten
worden om kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen toch deel te kunnen
nemen aan een door het kind gewenste sportactiviteit.
Vermindering van ledental bij de diverse verenigingen noodzaakt gemeentelijke
steun om de zaalhuur te kunnen blijven betalen.
Voor jeugd, gehandicapten en minimum inkomens mag er van de gemeente
ondersteuning gegeven worden om ook voor hun sport mogelijk/ betaalbaar te
maken
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Zeer mee
oneens





Schaakvereniging Tornado leidt veel jeugd op via basisscholen en tijdens de
clubavond in De Kubus. Hierbij zijn maar liefst 7 schaaktrainers betrokken.
Sporten mag geen luxe artikel zijn en sportclubs verdienen een vangnet/zekerheid.
Ze zijn van groot belang voor leefbaarheid en gezondheid inwoners.
Sportfaciliteiten en accommodaties mogen best (deels) met gemeentegeld
bekostigd worden.
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5. “Binnen mijn gemeente zijn voldoende
sportgelegenheden”
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Alleen niet voor autosport ;-)
Gemeente misschien wel maar in de dorpen is het niet waar
Gemeente is groot (Wijchen) in de kerkdorpen zijn binnen acccomodaties vaak te
klein.
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6. "In mijn dorp zijn voldoende sportgelegenheden"
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Ik ben van mening dat sportgelegenheden moeten worden geconcentreerd in de
hoofdkern 'Druten om versnippering tegen te gaan
Het is logisch, dat in elk dorp niet alle sporten worden beoefend. Zwemmen,
hockey, schaken, dammen, wielrennen zijn hier o.a. voorbeelden van.
Is natuurlijk sterk afhankelijk van het aantal inwoners
Niet voor autosport
Atletiek
Goed buitensportpark, binnensporthal te klein!
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7. Welke sportvoorzieningen mist u in uw gemeente?





























Atletiek
Atletiek en basketbal
Atletiek, Basketbal
Atletiekbaan
Autosport
Basketbal
Basketbal handbal korfbal
Basketbalclub
Binnen zwembad
Curlen
Een atletiekbaan zou een nieuwe groep (jongere) sporters kunnen aanspreken
Een goed georganiseerde sport accommodatie. Alles bij elkaar en van deze tijd. Zwembad met
spothal en turnhal. Atletiek baan et c
Een goede binnenruimte
Een sportschool als Go4Fit in Beuningen, waar je voor een betaalbare prijs, leuke groepslessen
kunt volgen in combinatie met fitness.
Geen voorzieningen nu maar de diversiteit mag beter, ook al weet ik dat het lastig is met minder
inwoners/ kinderen. wat ik wel mis is een binnenzwembad in de gemeente.
Grote huiskamer met meerdere mogelijkheden. De Rosmolen is zeer ongeschikt voor meerdere
verenigingen zoals seniorenvereniging, vrouwenverenigingen, luistergroep, toneelgroep en
andere verenigingen die graag een sociaal ontmoetingscentrum willen zonder horeca
verplichtingen. UITERMATE BELANGRIJK IN BENEDEN LEEUWEN WAAR EEN GEWELDIGE ZAAL
BESCHIKBAAR IS: DE HEY-ACKER!!!!!!!
Hockey
Honkbal, atletiek
Ik mis
Ik mis bij de gemeente een leiderschap positie daar waar het voorzieningen betreft, de gemeente
zou een veel actievere (overkoepelende - leiderschap - voorbeeld) rol moeten pakken om
verenigingen te binden en te begeleiden naar een veel beter voorzieningen plan (een groot
OMNI park idee). We weten allemaal dat kleine clubs moeite hebben om het hoofd boven water
te houden. Over 5 of 10 jaar zijn de kleine clubs dood, op sterven na dood. Als je nu niet werkt
aan een plan is het te laat. Centraliseren is de enige manier om een goed sociaal, sportief aanbod
neer te zetten. Idee; ga werken aan een mooi OMNI park idee (op een logistiek verantwoorde
locatie in de gemeente, rekening houden met zwaartepunt afstanden-leden). Een park waar
voetbal, hockey, tennis (en evt andere sporten) gespeeld kan worden, een top accommodatie,
goede voorzieningen, elke dag wat te doen en te beleven, een sociale ontmoetingsplek voor jong
en oud. - START de discussie met verenigingen, breng ze bij elkaar, nodig ze uit.
In elk dorp een makkelijk toegankelijke fitness, ook voor ouderen, half sport, half revalidatie
Klassiek ballet, schoonzwemmen
Kunstgras voor bv balsporten buiten (voetbal/hockey/korfbal/etc). Verder zijn een aantal sporten
(fitness, watersporten, etc) afhankelijk van particuliere initiatieven die niet door de Gemeente
worden ondersteund
Meer diversiteit aan sportverenigingen voor teamsporten (vb rugby)
Meer voor ouderen
Multi functionele sporthal, die voldoet aan de eisen van deze tijd.
Atletiek baan
Een overkapping en evt. een openbaar toilet in het Drutens bosje
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Multifunctionele Sportaccomadatie voor de regio waar zowel binnen als buitensporten kunnen
worden beoefend. Tevens zou het fijn zijn als er ook een zwembad bij zou zijn. In dorpen als
Appeltern,maasbommel,batenburg, horssen zouden meer centrale sportfaciliteiten moeten
hebben. Nu heb je in deze dorpen niks bijzonders dan een tennisbaan. Centralseer de
acticviteiten dat is goedkoper op de lange termijn. Wellicht combineren met kantoorruimte om
te verhuren. Zo maak je het rendabeler.
Snookeren
Sporthal voor de dorpen Bergharen Hernen Leur
Turnhal, of in ieder geval mogelijkheid tot turnen voor heren, dit doe ik nu buiten de gemeente.
Hiertoe is nu binnen de gemeente geen mogelijkheid.
Voorziening als een crossterrein voor b.v. quads en motoren.
Zwembad (4x)
Zwembad overdekt
Zwembad, Crossterrein, Atletiek
Zwemmen (2x)
Zwemmen en bad
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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