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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van het projectplan omtrent de Beweegroute Fitnisse! (eerste
en tweede fase);
In te stemmen met de realisatie van de Beweegroute Fitnisse! 1.0 en de
gevolgen daarvan voor het door het recreatieschap te voeren beheer in het
gebied;
In te stemmen het verwerken van de financiële consequenties voor het beheer
in het gebied in de meerjarenbegroting door vanaf 2023 een verhoging van het
RO budget op te nemen van € 1.700;
In te stemmen met het maken van afspraken over het beheer van de
Beweegroute Fitnisse! 1.0 en deze vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst met Team Fitnisse!
Een nader voorstel voor de realisatie van de Beweegroute Fitnisse! 2.0 af te
wachten.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Met de Beweegroute Fitnisse! wil Stichting Team Fitnisse! de inactieve inwoners stimuleren
en activeren om te gaan bewegen en reeds actieve inwoners meer aanbieden, zodat zij
gestimuleerd worden om te blijven bewegen en sporten. Verder zorgt dit plan voor meer
verbinding, heeft het een sociaal aspect en is er positieve reuring in het gebied. Met diverse
routes wordt op verschillende niveaus (kleuren), op diverse plekken oefeningen aangeboden
en zo bewegen en sporten gestimuleerd. Team Fitnisse! wil in samenwerking met de
betrokken partijen een hoogwaardig, toekomstbestendig, duurzaam en
onderhoudsvriendelijke routenetwerk creëren op een niet-commerciële basis. Het gehele
initiatief moet na de opstart een minimale afhankelijkheid hebben van de initiatiefnemers. De
beweegroute moet zelfstandig kunnen functioneren.
Voor een gedetailleerde uiteenzetting van het plan wordt verwezen naar het bijgevoegde
projectplan Beweegroute Fitnisse!

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB Recreatieschap 2 maart 2022

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De geraamde uitgaven voor de initiële aanleg van de Beweegroute 1.0 zijn € 6.900. De
hiervoor benodigde financiën zijn grotendeels gedekt. Deels vanuit de ‘Voucherregeling
beweegvriendelijke leefomgeving’ van de Provincie Zuid-Holland, en deels vanuit het
Sportakkoord van de gemeente Nissewaard.
Voor de instandhouding van de route moet rekening worden behouden met kosten voor
reparatie/vervanging van routeborden en –paaltjes, o.a. door vandalisme en vernieling.
Team Fitnisse! stelt voor om deze kosten als volgt te verdelen:
- reparatie en/of vervanging van de bordjes: team Fitnisse!
- reparatie en/of vervanging van de paaltjes: Recreatieschap Voorne-Putten
Daarnaast moet in het maaibeheer rekening worden gehouden met extra kosten omdat de
routepaaltjes maaiobstakels vormen. De totale extra kosten voor het beheer van het gebied
worden geraamd op € 1.700 per jaar. Voorgesteld wordt om vanaf 2023 het RO budget met
dit bedrag te verhogen.

6. COMMUNICATIE
Om de route aantrekkelijk te maken en de gebruiksintensiteit hoog te houden, is het van
belang dat het gebruik ervan laagdrempelig, gebruiksvriendelijk en attractief is. Daarom
worden de routes en de daarbij behorende oefeningen op bordjes op plekken gerealiseerd
die goed zichtbaar zijn. Vrijwel alle oefeningen zullen, naast dat ze goed zichtbaar zijn, ook
voor ouderen, makkelijk te bereiken zijn vanaf de wandel- of fietspaden. Ook wordt extra
publiek bereikt door te werken met een website en de mogelijkheid tot het scannen van een
QR-code.
De website zal fungeren als informatiebron en landingsplatform voor de te scannen QR code
en zal hierbij voldoen aan een aantal onderdelen:
Ook de online zichtbaarheid is van belang. Om dit te realiseren worden filmpjes gemaakt van
de deelnemers / sportaanbieders die de oefeningen doen en krijgt de website een passende
en herkenbare huisstijl. Middels deze manier wordt op een innovatieve manier een divers
publiek bereikt. Hier een overzicht van welke doelgroep we op welke wijze we willen
bereiken:
- 2– 4 jaar (ouders en grootouders) - Promomateriaal en kennisoverdracht richting
centrum jeugd en gezin (CJG), Peuterspeelzalen en peuterplusgroepen - De stickers
‘Fitnisse!’ Op een aantal bestaande elementen bij enkele openbare gebouwen die als
kompas fungeren richting het startpunt van de beweegroute.
- 4– 12 jaar (ouders en grootouders) - Promomateriaal en kennisoverdracht richting de
basisscholen. - De stickers ‘Fitnisse!’ Op een aantal bestaande elementen bij enkele
openbare gebouwen die als kompas fungeren richting het startpunt van de
beweegroute.
- 12 – 18 jaar: - Promomateriaal en kennisoverdracht richting de middelbare scholen in
Nissewaard en JOZ. - (JOZ) Promofilmpje van leeftijdsgenoten op de socials delen,
in combinatie met verschillende challenges op de beweegroute van Fitnisse!
- 18 – 30 jaar: - Promofilmpje en foto’s van een leeftijdsgenoten via verschillende
socials - Specials daguitje als aanbieding i.c.m. horeca Barnisse delen op de socials.
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30 – 65 jaar: - Promofilmpje en foto’s van leeftijdsgenoten delen via verschillende
socials. Bestaande leden/deelnemers bij betrokken sportaanbieders: - Informeren en
oriëntatie lessen aanbieden, waarbij het als onderdeel van het reguliere aanbod kan
worden, of ter aanvulling op het bestaande aanbod.

Verder wordt fysiek promotiemateriaal aangeboden via lokale ondernemers, het buurthuis,
horecalocaties, plaatselijke winkels, de krant, betrokken partijen en stakeholders.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Het projectplan is opgesteld door Team Fitnisse! Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
Dit voorstel ter informatie voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

Hoogachtend,

Dhr. J.L. Bal
Bestuurssecretaris
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