Motie ‘Sport op straat’
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 26 November 2020, bij het
agendapunt ‘Agenda voor de Sport
constaterende dat,
– de gemeente Haarlem streeft naar het vergroten van het aandeel mensen dat voldoende
beweegt middels het Sport beleid
– voldoende beweging zowel psychisch als fysiek belangrijke positieve effecten heeft voor
mensen - weerbaarheid tegen en herstel van oa.: virussen en andere ziektes, stress, psychisch
lijden, dementie, welvaartziektes zoals obesitas, diabetes type 2 en hart- en vaat ziektes
– sociaal veilige herkenbare hardloop- en etsrondjes een normaliserende effect voor voldoende
lichaamsbeweging hebben, uitnodigen, en daarmee de drempel verlagen
overwegende dat
– Landschap Noordholland het ( ets)rondje Haarlem van de route bordjes heeft ontdaan in de
veronderstelling dat iedereen op GPS navigatie sport
– op je telefoon kijken tijdens het etsen strafbaar is
– bordjes of paaltjes sporters juist het gerustellende effect geven dat je op de goede route bent
mede overwegende dat
– sporters graag op paden sporten zonder het risico te lopen te worden belaagd door een hond,
– vastgestelde routes de sociale veiligheid voor zowel vrouwen als mannen in de lange winter
ochtenden en avonden kunnen verhogen,
verzoekt het college
– het rondje Haarlem in ere te herstellen, inclusief veilige toeleidende routes vanuit de wijken
– de doorkruisbaarheid van Haarlem te verbeteren voor sporters
– een netwerk van verbindende sociaal veilige hardloop routes tussen de Haarlemse parken en
wijken op te zetten en de routes middels tegels, bordjes of paaltjes kenbaar te maken,
en gaat over tot de orde van de dag,
Gertjan Hulster - Actiepartij, Meryem Cimen - d66, Moussa Aynan - Jouw Haarle
Louise van Zetten - Hart voor Haarlem, Peter van Kessel - VVD, Mirjam Otten - Liberaal Haarle
Frank Visser - ChristenUnie
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