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Sportpad: waar leren, bewegen en ontmoeten samenkomen 
 
Waarom? 
Bewegen en ontwikkelen is in de breedste zin integraal onderdeel van de 
verschillende leeftijdsfasen en verschillende leefsferen van de inwoners uit de nabije 
omgeving. We vergroten de fysieke en mentale gezondheid en daarmee de vitaliteit 
van de gemeenschap als geheel. 
 
Missie 

‘Met hart, hoofd en handen creëren wij samen één leefwereld voor jong en oud’ 
 
We leggen onze focus op;  

• Gezond, veilig en respectvol samen leven  

• Plezier en uitdaging in bewegen en samen spelen  

• Leren van en met elkaar 

• Ontmoeting en verbinding met elkaar 

• Iedereen doet mee en draagt bij, uitgaande van de eigen identiteit 
 
Wij zien onszelf als het kloppend hart van de samenleving. 
Onze houding is open, bereid om te verbinden en gericht op het bijdragen aan de 
gemeenschap. 
We maken optimaal gebruik van alle voorzieningen, faciliteiten, mens- en denkkracht 
om meer te doen dan wat we alleen kunnen. Met elkaar beogen we een veilige en 

uitdagende omgeving waar ruimte is voor een ieder, in harmonie met de 
omwonenden. De centrale ligging en fysieke nabijheid van partijen maken het gebied 
‘Sportpad’ tot de ideale omgeving om onze éénheid te optimaliseren.  
 
Met alle Sportpad-partijen zorgen we voor een divers aanbod voor jong en oud; het 
ontwikkelen én in standhouden van fysieke, cognitieve, sociale en persoonlijke 
competenties is daarbij de drijfveer. 
We zijn daarin tot voorbeeld voor de samenleving. 
 
Een belangrijke doelgroep is onze kinderen, die hun routes volgen tussen thuis, 
school, opvang, de sport/ muziek/ cultuur-vereniging en de wijk. 
Belangrijke personen op deze routes zijn de opvoeders, de mensen van het 
onderwijs, opvang, zorg en de verenigingen.  
We richten ons met elkaar op een éénduidige benadering van de kinderen ermee 
rekening houdend dat het ene kind anders is dan de ander. 
Sportief, didactisch, pedagogisch en maatschappelijk leren we veel van en met 
elkaar. 
 
 


