
                     
 
MOTIE DOEPLEKKEN          M..... 
 
Datum raadsvergadering: 29-04-2021 
Onderwerp: Inrichten Doeplek in Park Overbos ofwel Landgoed Adrichem 
Nr. Raadsbesluit: INT-21-59309 
 
De raad van de gemeente Beverwijk in vergadering bijeen op donderdag 29 april 2021, 
 
Constaterende dat: 

- Door Covid-19 een toenemend aantal Beverwijkers actief op zoek is naar fitness mogelijkheden in de 
buitenruimte; 

- Ontmoeting in de buitenruimte verder gestimuleerd kan worden; 
- De gemeente momenteel niet aansluit bij de veranderende vraag van inwoners en sporters nu o.a. 

uitwijken naar niet geschikte speeltoestellen in speeltuinen; 
- Er geen hersenfitness mogelijkheden zijn in de buitenruimte, zoals: schaak- en damtafels; 
- Park Overbos ofwel Landgoed Adrichem elk weekend ruimte biedt voor duizenden actieve en passieve 

sportliefhebbers. 
 
Overwegende dat: 

- De gemeente Beverwijk op 31-02-2020 het Sportakkoord heeft ondertekend; 
- In het Sportakkoord o.a. de ambitie is opgenomen om de openbare ruimte beweegvriendelijker te 

maken. Voornoemde door de openbare ruimte zo in te richten dat deze zoveel mogelijk toegankelijk is 
voor sportbeoefening, uitnodigt en prikkelt tot meer bewegen; 

- In ‘Regionale nota gezondheid 2021-2028 Samen gezond in Kennemerland’ o.a. wordt gesteld dat een 
gezonde leefomgeving uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten; 

- De visie voor Landgoed Adrichem is gericht op het toekomstbestendig inrichten van de sportfuncties en 
het vergroten van de recreatieve ruimte voor alle inwoners van Beverwijk. 

 
Van mening dat: 

- Sporten in de openbare ruimte voor inwoners van Beverwijk een goede manier kan zijn om voldoende 
beweging te krijgen; 

- Deze manier van bewegen ook voor mensen met een smalle beurs toegankelijk is; 
- Inwoners die niet bij een vereniging sporten ook meetellen; 
- Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte ook rekening moet worden gehouden met de 

aantrekkelijkheid voor sport en bewegen; 
- De gebruikskwaliteit van Park Overbos ofwel Landgoed Adrichem verder vergoot kan worden. 

 
Verzoekt het college: 

- Om in Park Overbos ofwel Landgoed Adrichem bij de inrichting nadrukkelijk rekening te houden met 
ontmoetingsplekken voor zowel valide als mindervalide inwoners, waar actief in de buitenruimte 
gesport kan worden, zowel fysiek als mentaal.   

 
Ondertekende partijen:  
 
Samen Lokaal Beverwijk 
 
DBSL 
 
D66 
 
PvdA 
 
Groen Links 



                     
 
Bijlage: voorbeelden van Doeplekken in andere gemeenten. 
 

 
 

 
 
 
 


