
Een gemeente en dus ook gemeente Peel en Maas 
heeft diverse verantwoordelijkheden. Een van de 
aandachtsvelden is de gezondheid van de inwoners. Op de 
vraag aan inwoners; ‘wat vind jij het belangrijkst’ is het 
antwoord negen van de tien keer; gezondheid!

Hoewel bijna iedereen gezondheid belangrijk vindt, 
worden we met zijn allen dikker doordat we minder 
bewegen en ongezonder eten. Gezondheid is grotendeels 
de verantwoordelijkheid van mensen zelf. De gemeente 
ziet zichzelf echter als mederegisseur die inwoners 
wijst op de risico’s van ongezond leven. Daarnaast 
creëert de gemeente mogelijkheden die verenigingen en 
maatschappelijke partijen aanmoedigt gezond leven uit te 
dragen en te stimuleren.

Dat sport en bewegen een essentieel onderdeel is van 
gezond en verantwoord leven, is vanzelfsprekend. Toos 
Peeters-van Bussel is adviseur Sport en Bewegen bij 
gemeente Peel en Maas en weet als geen ander dat nog 
lang niet iedereen die verantwoordelijkheid neemt. Toos: 
“Peel en Maas is desondanks een sportieve gemeente. 
Maar liefst 82,5% van de inwoners voldoet aan de RSO-
norm (RSO betekent: Richtlijn Sportdeelname Onderzoek). 
Dit ligt 17% boven het landelijke gemiddelde. Het wil zeggen 
dat inwoners minimaal twaalf keer per jaar sporten.”

Bewegen begint bij de voordeur
Twaalf keer per jaar sporten is natuurlijk minimaal. 
Toos: “Daarom stimuleren wij ook sport én bewegen. 
Nadrukkelijk ook bewegen. We proberen mensen bewust 
te maken dat bewegen al begint bij de voordeur. Een paar 

goede schoenen en ga wandelen. We hebben in Peel en 
Maas een prachtige wandel-knooppuntenroute, maak 
er gebruik van.” Mensen bewustmaken is een langdurig 
proces en daarom verzorgt gemeente Peel en Maas dit ook 
niet alleen. De gemeente werkt onder andere samen met 
lokale verenigingen en zorgaanbieders en de zogenaamde 
combinatiefunctionarissen.    

Scholieren stimuleren 
De functionarissen motiveren en stimuleren scholieren tot 
18 jaar om te sporten. Combinatiefunctionaris Marlieke 
Verstraten: ”Wij combineren ons dagelijkse werk met 
kinderopvang, school en sport. Zo werk ik bij kinderopvang 
Bobo en probeer ik bijvoorbeeld sporten te stimuleren 
tijdens de naschoolse-opvang. Dat doe ik samen met 
scholen en sportverenigingen. Ron Klemann vult aan: “Het 
zoeken van verbindingen is belangrijk om jeugd bewust 
te maken dat bewegen belangrijk is. Mijn grote passie is 
handbal en zowel binnen Bevo als daarbuiten zet ik me 
in voor deze sport. Zo geef ik handballessen op scholen, 
geweldig om te doen. De eerste vraag die ik altijd krijg is: 
Hoe groot bent u?”
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stichting Thyas en momenteel druk met de verbouwing op 
het terrein van Thyas en de nieuwe wielerbaan. Ine: “Als 
combinatiefunctionaris zoek ik nadrukkelijk de verbinding 
met de scholieren van Het Bouwens om zo ook hier sporten 
en bewegen onder de aandacht te brengen.”

Een goed sportklimaat
Toos: ”Peel en Maas heeft een goed sportklimaat voor 
zowel de top-, breedte- als gehandicaptensport.” Zo 
is er deze week tijdens de Nationale Sportweek een 
scholentoernooi waar maar liefst zeven scholen aan 
deelnamen en de scholieren konden hockeyen, voetballen, 
handballen en trefballen. Ook bieden de verenigingen gratis 
proeftrainingen aan voor niet-leden. Voor volwassenen was 
er afgelopen zaterdag een wandeltocht uitgezet. “Samen 
met de combinatiefunctionarissen en verenigingen hebben 
we deze week invulling gegeven. Overigens zijn er naast de 
Nationale Sportweek ook andere projecten zoals ‘Bewegen 
met een lach’ en ‘Kerngezond’. Projecten die net zoals 
het jaarlijkse sportgala bijdragen aan het stimuleren van 
sporten en bewegen. Samen voor een sportief Peel en 
Maas.” 

‘Een paar goede schoenen en je kunt aan de slag’

Gewoon Peel en Maas

Van links naar rechts: Adviseur Sport en Bewegen; Toos Peeters-
van Bussel en de drie combinatiefunctionarissen; Marlieke 
Verstraten, Ron Klemann en Ine Jacobs.
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