
Samen VOORuit op sportpark “Hanzepark” 
Met het ombouwen van sportpark Hanzepark tot een multifunctioneel vitaal sportpark hebben we 

geïnvesteerd in materialen. 

Met het project Samen VOORuit op sportpark “Hanzepark” willen we investeren in, en verbinding 

maken met, de mensen uit de wijk Noordveen in Zutphen. 

Dankzij ondersteuning van de provincie Gelderland kunnen we op ons sportpark een beweegtuin met 

fitnesstoestellen, een multifunctioneel sportcourt waar je kan voetballen, volleyballen en 

basketballen, een jeu de boulesbaan en een theaterkuil realiseren. 

Samen met de ´bewoners´ van het sportpark; voetbalvereniging AZC, atletiekvereniging Hanzesport, 

scouting Karel Doorman en sportschool Personall Fit zijn we druk bezig om het vitale sportpark te 

ontwikkelen zodat buurtbewoners vrijuit kunnen sporten en bewegen. 

Met het project Samen VOORuit op sportpark Hanzepark willen we verder gaan dan het aanbod tot 

sporten en bewegen. De verenigingen die op het sportpark gehuisvest zijn gaan samen met het 

wijkteam en andere betrokken partijen, op het sportpark en de bijbehorende kantines, een plek 

creëren waar inwoners uit de wijk Noordveen kunnen werken, leren, spelen, sporten en bewegen, 

elkaar kunnen ontmoeten en waar ze zich kunnen verbinden met elkaar. 

- Kinderen van de in de wijk gelegen basisscholen gaan we een plek bieden om te spelen, 

gymlessen te volgen en theatervoorstellingen te kijken en te maken. 

- Voor jongeren van de in de wijk gelegen middelbare scholen knappen we het Jeugdhonk op 

zodat ze een plek hebben waar ze kunnen chillen en onder begeleiding hun huiswerk kunnen 

maken. Ook bieden we scholieren extra mogelijkheden om te sporten en bewegen en 

kunnen ze hun maatschappelijke stages op het sportpark uitvoeren. 

- Voor de ouderen uit de wijk( oa van 2 zorginstellingen ) maar ook voor alleenstaanden 

organiseren we beweegactiviteiten, kaart en bingo middagen, ontmoetingsmomenten en/of 

samen koken samen eten en een wandelroute door de wijk. 

- Voor vluchtelingen die in het in de wijk gelegen asielzoekerscentrum verblijven, willen we 

een ontmoetingsplek creëren waar ze kennis kunnen maken met de inwoners van de wijk en 

kunnen integreren. Ook organiseren we voor deze doelgroep fiets en taal lessen. 

- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking of met 

psychische problemen willen we de mogelijkheid bieden om, onder begeleiding, 

vrijwilligerswerk te doen door bv te assisteren bij activiteiten of andere klusjes. 

De wijk Noordveen is een  gemêleerde wijk met zeer uiteenlopende woonvormen. De ongeveer 5000 

wijkbewoners hebben verschillende achtergronden en zijn erg betrokken met elkaar.  

Vitaal sportpark Hanzepark is gelegen midden in de wijk en biedt de perfecte plek waar alle 

bewoners en initiatieven samen kunnen komen. 

We hebben gesprekken gevoerd met oa VV Helios uit Deventer en stichting lokaal uit Zutphen. 

Zij hebben vergelijkbare projecten opgezet die hun vruchten inmiddels hebben afgeworpen. 

Resultaten daar hebben aangetoond dat deelnemers aan deze projecten zich gezonder ( lichamelijk 

en geestelijk ) voelen, zich meer verbonden voelen met hun leefomgeving en weer echt meedoen! 

In de wijk Noordveen werken we samen met wijkteams, lagere en middelbare scholen, 

zorginstellingen, fysiotherapeuten, de wijkagent, jongerenwerkers, het asielzoekerscentrum en 

diverse maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen hebben we veel expertise en zien we 

genoeg mogelijkheden om dit project te doen slagen. 



Samen gaan we VOORuit op sportpark “Hanzepark”!! 

 

Ideeën voor activiteiten; 

- Sportdagen. Bv straat tegen straat toernooien 

- Beweegactiviteiten zoals wandelen, outdoor fitness, valpreventie en fit op leeftijd 

- Dementie vriendelijk maken van de wijk 

- Kaart en bingo avonden 

- Sport & spel middagen 

- Fiets en taal lessen voor vluchtelingen 

- Huiswerkbegeleiding  

- Samen koken samen eten 

- Wandelroute door de wijk met zwaaiplekken 

- Buurtfeesten 

- Openlucht voorstellingen 

- Live uitzendingen van de lokale (radio) zender BFM 

- Samen naar sportwedstrijden ( atletiek/voetbal ) kijken 

- Jeu de Boules 

- Bootcamp voor jongeren 

 

 

Begroting € 81.200 

Als we de eerste prijs winnen dan willen we dit bedrag gebruiken om het project zo laagdrempelig en 

goedkoop mogelijk voor deelnemers op te zetten. Met het bedrag willen we investeren in wat 

materialen om bepaalde zaken mogelijk te maken maar vooral willen we investeren in goede 

begeleiding op gebied van activiteiten. Ook willen we vrijwilligers die aan het project meehelpen een 

vrijwilligersvergoeding aanbieden zodat we continuïteit kunnen waarborgen. 

Voor inwoners van de wijk moet deelname aan de activiteiten zo goedkoop mogelijk/gratis zijn. 

Met dit bedrag kunnen we de aankomende 2 jaar de inwoners van de wijk optimaal met elkaar 

verbinden. 

Kostenoverzicht globaal: 

* Investering in de keuken(s) om maaltijden te bereiden 

* Investering in het jeugdhonk om hier een gezellige plek voor de jeugd te creëren 

* Investering in speeltoestellen voor kinderen ( speeltuin ) 

* Investering in een wandelroute met zwaaiplekken/stenen in de wijk 

* Investering in een vaste plek op het park voor het wijkteam (aanspreekpunt) 

* Kosten activiteiten en (professionele) activiteiten begeleiders 

* Gratis maaltijden 

* Professioneel aanbod voor beweegprogramma’s 

* Live uitzendingen van BFM 



* Toneel/dans/muziek voorstellingen 

* Vervoerskosten  

* Vrijwilligers vergoedingen 

* Kosten beheerder/begeleider 

* Huur locaties 

* Promotiekosten 

 

Begroting € 15.000 

Als we de tweede of derde prijs winnen dan zullen we dit bedrag gebruiken om te investeren in de 

begeleiding van activiteiten en mensen. 

Kostenoverzicht globaal: 

* Kosten activiteiten en (professionele) activiteiten begeleiders 

* Professioneel aanbod voor beweegprogramma’s 

* Kosten beheerder/begeleider 

 

 

              

                                  

 

 

 

 

 


