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Rotterdam, Wereldse Sportstad
Rotterdam is een wereldse sportstad; waar inspirerende internationale topsport plaatsvindt,
waar Rotterdammers van alle leeftijden op hun eigen manier met plezier sporten en bewegen.
Zij kunnen dit doen bij aantrekkelijke sportaanbieders, gebruikmakend van moderne sport
faciliteiten en in een stad die uitnodigt tot bewegen.

Thema’s van het sportbeleid

1.

Sportdeelname en sportaanbieders

Rotterdam gelooft dat door bewegen en sport te
stimuleren, de stad een gezondere plek kan worden.
Dat kan alleen door samen te werken vanuit het sociale,
economische, fysieke en veiligheidsdomein, binnen en
buiten de sport, binnen en buiten de gemeente, nog meer
dan voorheen. Rotterdam sluit zich uiterlijk in 2026 aan
bij een wereldwijd initiatief zoals de Global Active City
Movement.

We willen dat structureel sporten en bewegen de norm wordt. Plezier, een brede
motorische ontwikkeling en vraaggericht aanbod staan centraal, met extra
aandacht voor groepen die nu minder affiniteit met sport en bewegen hebben.
We ondersteunen sportaanbieders om tot dat aanbod te komen. Ook willen
we de waarde van sportverenigingen voor
de stad behouden en versterken.

Inspirerende topsport
Rotterdam gelooft in een stad die jonge
sporttalenten de kans biedt om zich te
ontplooien tot topsporters. Van de straat,
naar de sportvereniging tot de top.
Hoogwaardige topsportevenementen
versterken de sportsector. Ze inspireren
bewoners en bezoekers, en leiden tot
internationale bekendheid, economische
en maatschappelijke impact. We zijn trots
op de Rotterdamse topsporters en geven
hen een podium als ambassadeurs.

Sportvoorzieningen
voor de toekomst
We werken aan toekomstbestendige
sportvoorzieningen waarvan
multifunctioneel gebruik wordt
gemaakt. Ook de pleinen, parken,
fiets- en wandelpaden nodigen uit
om te sporten en te bewegen.
De sport- en beweegruimte wordt
door meerdere gebruikers gedeeld.

Speerpunten voor 2026

Impact van sport en
gezonde leefstijl
De impact van sport op gezondheid,
kansengelijkheid en sociale cohesie
is groot. Rotterdam schept de
voorwaarden om die impact nog
beter tot zijn recht te laten komen
en verbindt sport met andere
maatschappelijke domeinen.

2.

Rotterdam stimuleert Rotterdammers van alle leeftijden
om te sporten en te bewegen en focust extra op groepen
waar de sportdeelname nu achterblijft. In 2026 sporten
middelbare scholieren evenveel als basisschoolkinderen.
En zijn kwetsbare volwassenen en ouderen meer gaan
sporten en bewegen.

3.

Rotterdam stimuleert een breed vraaggericht aanbod
aan sportactiviteiten waar iedereen ongeacht leeftijd,
fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond,
seksuele geaardheid of sociale positie, met plezier en
op een veilige plek kan sporten en bewegen.

4.

Rotterdam zet zich in op een breed motorische
ontwikkeling van de jeugd en plezier in bewegen. We
leggen hiermee de basis voor een leven lang bewegen.

5.

Rotterdam huisvest in 2026 als onderdeel van Topsport
Metropool ten minste vier door NOC*NSF erkende
nationale topsportprogramma’s in traditionele en/of
nieuwe Olympische of Paralympische sporten.
De topsportprogramma’s geven een impuls aan de sport
over de hele breedte. Van talentontwikkeling tot het
stimuleren van de sport onder de jeugd.

6.

Rotterdam heeft in 2026 een ruim aanbod van toekomst
bestendige en duurzame sportfaciliteiten zowel voor
binnensport, buitensport als in de openbare ruimte, die
intensief gebruikt worden door verschillende sporters
het hele jaar door.

7.

Rotterdam benut de kracht van sport en werkt samen
om Rotterdammers in alle wijken plezier te geven in
bewegen, elkaar te ontmoeten, hun gezondheid te
verbeteren en zo volop mee te doen.

