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Aanvrager

Dit projectplan/idee is tot stand gekomen door kinderen, jeugd en ouderen van Wommels; een drietal ouders/vrijwilligers (Herman vd Weg, Wesley
Hoitinga en Lize Schuurmans); Rinse Joustra van doarpsbelang Wommels;
Douwe Kooistra en Johan Delfsma van keatsferiening Wommels. Deze
mensen en dit projectidee, wordt in de volgende tekst aangeduid als projectidee ‘Wommels Beweegt’.

Aanleiding

De aanleiding van dit projectidee is door verschillende oorzaken tot stand
gekomen:
Ten eerste
Er bezoeken dagelijks meer dan 300 kinderen onze basisscholen in Wommels. Een groot aantal kinderen en de jeugd uit Wommels willen graag buiten sporten waaronder voetballen, kaatsen en fitnessen.
De ervaring leert dat in de wintermaanden en na regenachtige dagen, het
voetbalveld onbegaanbaar is. De kinderen en de jeugd zoeken dan plekken
op zoals de schoolpleinen of parkeervakken. De ervaring is dat het sporten
op de schoolpleinen en de parkeervakken voor hinder zorgt bij de scholen
en omwonenden. De politie en handhaving is dan ook regelmatig in Wommels om hen hierop te wijzen en hun ouders hierop aan te spreken. De politie en de handhaving kan niet aangeven waar de kinderen en de jeugd dan
wél welkom zijn en mogen sporten.
De ouders willen het sociale en fysieke contact van hun kinderen met hun
leeftijdsgenoten stimuleren en willen dat ze in de buitenlucht sporten.
De ouders willen op geen voorwaarde dat hun kinderen overlast veroorzaakt op scholen en voor omwonenden. De ouders zijn hierdoor zo langzamerhand de wanhoop nabij.
Ten tweede
De kaatssport in Wommels is een visitekaartje voor de omgeving van Wommels met als hoogte punt de jaarlijkse Freulepartij voor jongens van 14 -16
jaar. Deze vereniging wil heel graag professionaliseren en uitbreiden met
een kaatsmuur (Wall Ball) om zo de kaatssport een extra impuls te kunnen
bieden.
Ten derde
Er is de wens om de leefbaarheid in Wommels te versterken door in de buitenlucht een veilige ontmoetingsplek te creëren voor Wommelsers in alle
leeftijden met of zonder beperking. Een plek om elkaar te ontmoeten en te
sporten. Te denken valt aan Jeu de Boules banen en fitnesapparatuur voor
mensen met of zonder beperking. Deze plekken kun-nen op een laagdrempelige wijze, mensen uitnodigen en verleiden om in beweging te komen.
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Ten vierde
Niet elke ouder of volwassenen kan een abonnement voor de sportschool
of sportvereniging betalen. Door deze sportfaciliteiten vrij toegankelijk te
maken biedt Wommels aan iedereen de mogelijkheid om te gaan sporten.
Zo zorgen we in Wommels voor elkaar.
Ten vijfde
Met dit project wordt voorzien in de behoefte voor mensen met een beperking om te sporten en bewegen. Bewoners van Talant krijgen eindelijk een
voorziening waarin ze vrij toegankelijk met leeftijdsgenoten kunnen sporten. Dit is nu nog niet mogelijk.
Ten zesde
Deze projectgroep wil de missie van gemeente Súdwest-Fryslân van harte
steunen om in 2040 de gezondste en vitaalste woon- en leef gemeente
van Noord- Nederland te worden.
Op de website van gemeente Súdwest-Fryslân staat dat hoe sterker deze
basisvoorwaarden zijn, hoe beter mensen kunnen omgaan met veranderingen of tegenslagen in hun leven (preventieakkoord Súdwest-Fryslân 6-082020). Zelfs mensen die ziek zijn worden eerder beter door vooral te blijven
bewegen (sportgeneeskundige Frank Backx, 2020)
Voorwaarden die de gemeente Súdwest Fryslân hierbij aangeeft zijn:
Een gezonde leefstijl
Waardevolle relaties
Gezonde vaardigheden
Financieel gezond
Gezonde omgeving.
Wij vinden dat ons projectidee ‘Wommels Beweegt’ hierbij heel goed op aansluit.

Met z'n allen houden we de boel netjes!
Een eigen voorwaarde is dat we de boel netjes en schoon gaan houden.
Alle faciliteiten zullen worden voorzien van een prullenbak. We hebben
het plan bedacht om een groepje "fitte vutters" aan te stellen die de boel
netjes en schoon willen houden. Denk aan het regelmatig legen van de
prullenbakken, onkruidvrij houden van de Jeu de Boules banen, maaien
rond de sportfaciliteiten, schoonspuiten van de sportvloeren etc. etc.
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Het projectidee

Ons projectidee houdt het volgende in: Het aanleggen van een kaatsmuur,
een multifunctionele sportkooi, Jeu de boules banen en buitenfitness/Bootcamppark in het centrum van Wommels rond het voetbalveld en kaatsveld.
‘Wommels Beweegt’ wil hierbij iedereen stimuleren om gezond te leven en
daarbij ook extra aandacht te hebben voor inwoners bij wie dat niet vanzelf
gaat. Young meets Old, Old meets Young.
Dit levert Wommels een veilige ontmoetingsplek op waar het hele palet
aan mensen met of zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten en sporten.
Dit projectidee vergroot volgens ons de leefbaarheid in Wommels en omstreken. Op onderstaande foto heeft de projectgroep de beoogde locaties
ingekleurd voor deze sportfaciliteiten. Per locatie is, zoals te zien, een impressie toegevoegd.
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Om dit projectidee handen en voeten te geven zijn er al een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij de ouders/vrijwilligers, Doarpsbelang
Wommels, de kaatsvereniging en de tennisvereniging van Wommels, hun
ideeën en wensen voor wat betreft de locatie en de financiering van deze
sportfaciliteiten hebben besproken. Alle boven genoemde verenigingen zijn
bereid om genoeg vrijwilligers te leveren om dit projectidee te realiseren.

Lokaal draagvlak

Met dit idee zijn wij, als projectleden van "Wommels Beweegt", persoonlijk
langs alle bewoners van de beoogde aanliggende sportfaciliteiten geweest
om te vragen wat zij vinden van een dergelijke faciliteit bij hen in de buurt.
Deze bewoners zijn zonder uitzondering allemaal enthousiast en gaan akkoord met dit plan en hebben hiervoor een handtekening afgegeven. Dit
betreft de bewoners op it Bosk, de bewoners van de drie flats aan de vijver/voetbalveld, bewoners van de Freulewoningen en alle bewoners van Nij
Walpert en Organisatie Patyna. Onder de oudere bewoners vond men vooral dat meer activiteiten voor hun ramen als prettig werd ervaren. De jongere
generatie was vooral enthousiast over het feit dat extra sportfaciliteiten de
jeugd een plek geeft om te sporten, bewegen en ontmoeten.
Daarnaast heeft een groep jongeren door de rest van het dorp een handtekeningenaktie gehouden om te peilen wat de mensen in het algemeen
vinden voor het realiseren van o.a. een sportkooi. Er werd positief op gereageerd en hebben hiermee 550 handtekeningen binnen weten te halen. Dat
is meer dan de helft van het aantal huishoudens in Wommels en geeft wel
aan dat er draagvlak is in het dorp

Een handtekeningenactie voor het realiseren van een sportkooi die een groepje jeugd uit Wommels heeft
gedaan leverde 550 handtekeningen op. Wederom een bewijs hoe nodig men dit acht.
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Bovenlokaal draagvlak

Ook buiten Wommels is er aantoonbaar draagvlak voor dit projectplan.
Gedacht kan worden aan de volgende kernen: Voetbalvereniging SDS Easterein, scholen (goed voor meer dan 300 kinderen uit eigen én omliggende
dorpen), Pippi ‘s kinderopvang, diverse Fysiotherapie centra, Stenekes Kick
meiden en jongenscoaching, Zwembad de Klomp, Kaatsvereniging Wommels, Balansi Power Slim Wommels, Passantenhaven Wommels, zorgcentrum Patyna, zorgcentrum Talant, Tywerthiem etc. Al deze kernen hebben
een bovenlokale karakter. Naast de gemeenschap Wommels opereren ze
in de o.a in de dorpen Spannum, Kubaard, Waaxens, Lollum Itens, Easterein,
Iens. Zij hebben aangegeven het plan "Wommels Beweegt" in te willen zetten voor hun doelgroep en doeleinden.
Dat maakt dit projectplan uitermate bovenlokaal.
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Planning

Er is contact gezocht met Mevr. Walinga, Mevr. Cnossen en het beweegteam Súdwest-Fryslân over de wensen en plannen van onze projectgroep.
De projectgroep ‘Wommels Beweegt’ is druk bezig geweest om geschikte
locaties te vinden voor de te realiseren faciliteiten. In overleg met de gemeente en omwoners is hierover een overeenstemming gekomen. Voor dit
project is er een nauw contact met Stedon, een bedrijf welke dit soort faciliteiten realiseert en door de gemeente is geadviseerd. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe we financiële dekking kunnen realiseren voor dit project. De
projectgroep wil zo gauw mogelijk starten met uitvoeren van dit plan. We
denken dat dit erg belangrijk is. We vinden dat de nood hoog is om de beoogde doelgroepen een plek te bieden om verdere problemen in de nabije
te voorkomen.

Borging voor de toekomst

Als projectgroep Wommels Beweegt streven we naar meer dan alleen het
realiseren van deze sportfaciliteiten. Deze projectgroep gaat buurtverenigingen, loopgroepen, scholen, ouderenzorg Patyna, Talant en Tywerthiem, kinderopvang stimuleren om actief gebruik te gaan maken van deze
sportfaciliteiten. Dit doormiddel van het organiseren van bijv. sportdagen,
straatvoetbal clinics, buurtzeskampen, deelname aan KNKB wallball/kaats
competitie, buitengymlessen voor scholen, Bootcamps door sportschool,
deelname aan dorpen Jeule de boules, enz. enz.
Naast het betrekken van lokale mensen die daar opereren, nodigen wij ook
de buurtsportcoaches van gemeente SúdWest-Fryslân uit om activiteiten
te organiseren. Als projectleden gaan we hier sturing aan geven om ons
beoogde missie te realiseren; ontmoeten, bewegen en verbinden.

Begroting en dekkingsplan

Er is op advies van Mevr. Walinga en Mevr. Cnossen contact gelegd met
Stedon. Dit bedrijf heeft inmiddels meerdere malen de locaties bezocht en
heeft gespecificeerde offertes neergelegd, waarop onze begroting is gebaseerd. Om de kosten van dit plan te dekken worden de volgende akties
ingezet:
-	De jeugd gaat sponsoracties en verkoop aan de deur organiseren om zo
financieel mee te helpen aan het realiseren van dit projectidee.
-	Lokale bedrijven worden benaderd om als sponsor bij te dragen aan dit
project.
-	Met vrijwilligers gaan we waar mogelijk zoveel mogelijk werkzaamheden
aan het project verrichten.
- De gemeente wordt gevraagd om een subsidie toe te kennen.
- De provincie wordt gevraagd om een subsidie toe te kennen.
- Er worden diverse fondsen aangeschreven voor financiele ondersteuning.
-	Diverse belanghebbende partijen worden gevraagd het project te steunen met een financiele bijdrage.
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Kaatsmuur

Tweezijdige kaatsmuur, met name geschikt voor de in opkomst zijnde
sport “Wallball” (muurkaatsen). Deze professionele tweezijdige kaatsmuur
is naast recreatief gebruik ook geschikt om in te zetten in competitieverband wat de kaatssport een extra impuls kan geven. Naast deze toepassing is deze faciliteit ook prima te gebruiken als bijv. tennismuur. Naast
dat de kaatsmuur vrij toegankelijk is, is deze tevens rolstoelvriendelijk
doordat de toegang rolstoeltoegankelijk wordt gemaakt. Dit alles maakt
de kaatsmuur geschikt voor een zeer brede doelgroep. Door de vrije toegang van deze kooi op elk moment van de dag wordt sporten, bewegen
en ontmoeten bereikbaar voor iedereen met elk besteedbaar budget.
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Multifunctionele
sportkooi

Multifunctionele sportkooi, met name geschikt voor o.a. voetbal en basketbal maar ook geschikt voor andere (bal)sporten. Naast dat de sportkooi
vrij toegankelijk is, is deze tevens rolstoelvriendelijk doordat de toegang
rolstoeltoegankelijk wordt gemaakt. Dit alles maakt de sportkooi geschikt
voor een zeer brede doelgroep. Door de vrije toegang van deze kooi op elk
moment van de dag wordt sporten, bewegen en ontmoeten bereikbaar voor
iedereen met elk besteedbaar budget.
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Jeu de Boulesbanen

Jeu de Boules-locatie voorzien van 2 banen welke vrij toegankelijk is en
gesitueerd is in het centrum van het dorp en rondom andere sportfaciliteiten. Hierdoor is naast het sportieve karakter ruimte voor sociale contacten
met alle leeftijdsgroepen. Door de vrije toegang op elk moment van de dag
wordt sporten, bewegen en ontmoeten bereikbaar voor iedereen met elk
besteedbaar budget.
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Buitenfitness/
Bootcamppark

Buitenfitness/Bootcamppark voorzien van meerdere Calisthenics-attributen welke vrij toegankelijk is en gesitueerd is rondom andere sportfaciliteiten.
Door de vrije toegang op elk moment van de dag wordt sporten, bewegen en
ontmoeten bereikbaar voor iedereen met elk besteedbaar budget.
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