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Al 20 jaar bouwt Sportbedrijf Lelystad mee aan een vitale stad. Een stad waarin iedereen sportief mee 

kan doen. Een stad waar sport, bewegen en vitaliteit een belangrijke plek inneemt. We stimuleren zo 

veel mogelijk inwoners om sportief en recreatief in beweging te komen en te blijven. We doen dit met 

een grote passie voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Dit blijven we ook vanaf 2020 en de jaren 

daarna doen. Tegelijkertijd willen en kunnen we zoveel meer betekenen voor de stad. Daarom verleggen 

we vanaf 2020 een aantal accenten in onze dienstverlening. 

Sportbedrijf Lelystad is een dienstverlenende organisatie die uitvoering geeft aan het 

sportaccommodatie- en sportstimuleringsbeleid van de gemeente Lelystad. We zorgen voor moderne, 

veilige, duurzame en schone sportvoorzieningen en stimuleren jong en oud om in beweging te komen. We 

zijn trots op wat we doen en de resultaten die we behalen.
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We beheren, exploiteren en onderhouden sportvoorzieningen in Lelystad.We beheren, exploiteren en onderhouden sportvoorzieningen in Lelystad.

•   We beheren bijna alle binnen- en buitensportaccommodaties in de stad. Wekelijks sporten hier in totaal 

15.000 tot 20.000 inwoners.

•   De grootste sportvoorziening is De Koploper, een rookvrij sportcentrum met onder andere vijf 

verschillende zwembaden en een buiten waterspeeltuin. In het zwembadcomplex krijgen we meer dan 

400.000 bezoeken per jaar.

•   De grootste buitensportaccommodatie is sportpark Langezand, waar zes verenigingen actief zijn. Op 

moderne velden bieden zij een gevarieerd sportaanbod: tennis, voetbal, korfbal, schaatsen, hockey  

en atletiek. 

We stimuleren sport, bewegen en vitaliteit.We stimuleren sport, bewegen en vitaliteit.

•   We organiseren aantrekkelijke, sportieve activiteiten voor jong en oud, zoals aquasport, wijksport, 

vakantiesport en scholierensport.

•   Samen met partners zorgen we voor de ontwikkeling en uitvoering van programma’s, zoals Summer’s 

Cool en de Sport- en Cultuurweek en bewezen effectieve interventies zoals Skills4Life en Sociaal Vitaal. 

•   We bieden ondersteuning aan scholen en andere maatschappelijke instellingen. 

•   We zijn dé samenwerkingspartner voor sport, bewegen en vitaliteit in de stad.
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We versterken en ondersteunen verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders.We versterken en ondersteunen verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders.

•   We helpen sportverenigingen vitaal te worden en te blijven, zodat zij invulling kunnen geven aan hun 

sportieve en maatschappelijke functies in de wijk. 

•   We bieden ondersteuning bij het verkrijgen van een goed bestuur, gezonde financiën en genoeg 

vrijwilligers door het delen van kennis, ervaring en contacten.

•   We organiseren netwerkbijeenkomsten en cursussen voor bestuursleden en andere vrijwilligers, onder 

meer over fondsen- en sponsorwerving en het opzetten van een gezonde sportkantine.
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Vanaf 2020 bouwen we verder aan een vitaal Lelystad. We blijven op de eerste plaats zorgen voor veilige 

en goed onderhouden sportvoorzieningen. Een sterke basissportinfrastructuur is tenslotte essentieel. 

Ook blijven we hard werken aan het stimuleren van sport & bewegen en het ondersteunen van sport- en 

beweegaanbieders. Maar hierin maken we een stap voorwaarts. We nemen nadrukkelijker de rol aan 

van sociaal-maatschappelijk partner. We willen er meer zijn in en voor Lelystad. Als een dynamisch en 

ondernemend Sportbedrijf.

De maatschappelijke impact van sport De maatschappelijke impact van sport 

In vergelijking met andere gemeenten worstelt Lelystad meer met maatschappelijke vraagstukken zoals 

armoede, eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie. Door de kracht van sport en bewegen in te zetten 

en een gezonde leefstijl te stimuleren, kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de aanpak van 

deze vraagstukken. Elke euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen levert € 2,46 aan waarde 

op voor de Lelystadse samenleving1. Het merendeel (84%) van deze opbrengsten ontstaat door de 

preventieve werking die sport op de gezondheid heeft. Sport en bewegen verbetert de vitaliteit van 

inwoners en van de stad in haar geheel.

Sport meer inzetten als instrumentSport meer inzetten als instrument

Met sport is veel te winnen. Juist in Lelystad. De stad kent een relatief lage sport- en beweegparticipatie. 

Er liggen volop kansen om sport als middel in te zetten om maatschappelijke winst te behalen. 

1 bron: ‘De SROI van sport en bewegen in Lelystad’ , Rebel en Mulier Instituut, juni 2019
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Daarbij omarmen we lokale trends en ontwikkelingen en baseren we ons op onderzoek en cijfers. Zo 

komen we, in samenwerking met de gemeente, tot een gerichter sport- en beweegbeleid. En samen met 

verenigingen, andere sectoren - welzijn, zorg, onderwijs en cultuur -, Lelykracht en het bedrijfsleven, 

zijn we nog succesvoller in onze aanpak. Met integrale programma’s, interventies en vernieuwende 

activiteiten vergroten we het bereik en de effecten van sport. 

Lelystad als één groot sportveldLelystad als één groot sportveld 

Zien is doen. We streven naar een stad waar sport voor iedereen zichtbaar en bereikbaar is. Steeds meer 

mensen bewegen in de buitenruimte in plaats van in verenigingsverband. En Lelystad beschikt over een 

beweegvriendelijke omgeving en daarnaast is bewegen in de natuur extra gezond. In heel Nederland 

dalen de ledenaantallen bij sportverenigingen. Deze ontwikkeling is een uitdaging en tegelijkertijd 

een kans om de maatschappelijke impact van sport en bewegen uit te breiden. We stimuleren de 

sportverenigingen om open te staan voor niet-leden in de wijk en zich actief naar buiten te richten. Door 

de hekken van het verenigingsleven te doorbreken, bereiken we veel meer inwoners. Door de stad als één 

groot sportveld te zien, creëren we nieuwe mogelijkheden om sport naar de inwoners te brengen; in de 

wijken, op scholen en in de ouderenzorg.

Onze ambities sluiten aan bij Lelystad Next Level, de kadernota Sport en Bewegen, de kadernota Sociaal 

Domein en het Raadsprogramma. We streven naar een Lelystad met vitale inwoners. Een dynamische, 

gezonde stad waar op sportgebied veel te beleven valt en waar jong en oud gestimuleerd wordt het 

beste uit zichzelf te halen.
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Ons doel om meer voor de stad en haar inwoners te betekenen krijgt vorm in drie bouwstenen: 

combineren, matchen en creëren. 

Sport, recreatie, welzijn, cultuur, zorg en onderwijs Sport, recreatie, welzijn, cultuur, zorg en onderwijs combinerencombineren  

Sport en bewegen op elke hoek van de straat en op het water. In het onderwijs, de zorg, bij de 

kinderopvang en bedrijven. Zo zien wij het graag. Door nog meer samen te werken met verenigingen en 

andere sectoren – recreatie, welzijn, cultuur, zorg en onderwijs -, vergroten we het bereik en de impact 

van sport en bewegen. Samen ontwikkelen we nieuwe activiteiten: combinaties van bewegen, ontmoeten, 

leren en leefstijlverandering. We komen naar de inwoners toe met een passend sport- en beweegaanbod 

en helpen verenigingen ditzelfde te doen. 

We betrekken daarbij steeds meer de leefruimte van de Lelystedeling, waardoor sport en bewegen 

vanzelfsprekend wordt. We willen de openbare ruimte eigentijds inrichten, zodat deze inspireert om in 

beweging te komen, met als bewezen effectief voorbeeld de Skills Garden. We onderzoeken de bouw van 

een beweegpark bij Porteum, dicht bij de leefomgeving van de jeugd. Zo verbinden we sport binnen en 

buiten school, wat één van de voorstellen is voor het nieuwe curriculum. Het doel: zorgen dat leerlingen 

nu en in de toekomst een actieve en gezonde leefstijl aanhouden. 

We zijn er voor jong en oud. Het moet voor iedereen mogelijk zijn een leven lang met plezier te 

bewegen. Daarom zetten we (nieuwe) vormen van bewegen in die effectief én fun zijn. 
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Vraag en aanbod optimaal Vraag en aanbod optimaal matchenmatchen

Dé Lelystedeling bestaat niet. Maar we weten uit onderzoek wel dat Lelystedelingen gemiddeld meer 

fitnessen en minder vaak bij een vereniging sporten dan de gemiddelde Nederlander. Door ander 

sportaanbod te ontwikkelen en vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen verhogen we de 

sport- en beweegdeelname. 

Om aansluiting te vinden en te behouden blijven we alert op veranderende behoeften en trends in 

de sportwereld. Samen met verenigingen en alle andere sport- en beweegaanbieders creëren we een 

aantrekkelijk aanbod dat overeenkomt met de wensen van de inwoners. Daarbij geven we extra aandacht 

aan mensen die een extra zetje in de rug nodig hebben, zoals mensen met een beperking, kinderen die 

in armoede leven en ouderen. Lelystad krijgt de komende jaren te maken met een sterke vergrijzing van 

haar inwoners. Met laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten helpen wij 50-plussers de derde helft 

van hun leven actief en gezond in te richten. 

We zetten in op het verder digitaliseren van het bestaande aanbod om sport voor iedereen zichtbaar en 

bereikbaar te maken. Met sociale marketing brengen we vraag en aanbod gericht bij elkaar.
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Extra investeringen in sport en bewegen Extra investeringen in sport en bewegen creërencreëren

Het is bewezen dat investeren in sport en bewegen loont. Sporten is gezond, verbroedert, geeft 

zelfvertrouwen en maakt gelukkig. Mensen die goed in hun vel zitten kunnen goed voor zichzelf en hun 

omgeving zorgen. Een gezonde leefstijl levert dus veel op voor de samenleving en de gemeente Lelystad. 

Ook het bedrijfsleven heeft veel baat bij het stimuleren van sport en bewegen. Fitte en vitale medewerkers 

zijn goud waard. Ze zijn minder vaak ziek, meer betrokken, gemotiveerder en arbeidsproductiever. We zien 

dat sport en het bedrijfsleven elkaar versterken.

We boren nieuwe inkomstenbronnen aan om ondanks de financiële uitdagingen van de gemeente meer te 

kunnen investeren in sport en bewegen. Zodat Lelystad een stad wordt waar positieve gezondheid de norm is. 

Wij geloven in de oprichting van Stichting Lelystad Vitaal, een onafhankelijke stichting die fondsen en 

subsidies werft voor projecten van het Sportbedrijf die bijdragen aan de vitaliteit van de inwoners van 

Lelystad. Dat biedt de mogelijkheid om extra financiële middelen in te zetten om van Lelystad een in alle 

opzichten gezonde en vitale stad te maken.
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Klaar voor de start

Onze ambities zijn groot. Om deze waar te maken ontwikkelen we onze organisatie verder. We werken 

volgens drie nieuwe kernwaarden: ondernemend, samen en inwonersgericht. Met ons doel helder voor 

ogen gaan we naar buiten, naar de pleintjes en velden, de verenigingen, de ouderenzorg en scholen. We 

zetten de inwoner centraal in ons aanbod en werken samen met andere maatschappelijke organisaties, 

Lelykracht en het bedrijfsleven om veel meer inwoners in beweging te brengen. We willen er zijn in en 

voor een vitaal Lelystad. 

Onze missieOnze missie

Inwoners van Lelystad stimuleren via sport en bewegen om in beweging te komen en te blijven 

Onze visieOnze visie

Lelystad is een stad met vitale inwoners 

Onze kernwaardenOnze kernwaarden

Ondernemend, samen en inwonersgericht
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