Wethouder Van den Hoven

VOORWOORD
‘We hebben met GO een platform waarmee we de inwoners
van de gemeente Waalwijk goed kunnen bereiken, maar
ook de verenigingen en organisaties die activiteiten en
evenementen mogelijk maken. Het geeft ze een middel
om op een informele manier inwoners te informeren en te
prikkelen om deel te nemen en iets gezonder te leven.
Als portefeuillehouder van Sport & Cultuur vind ik dat een
prachtig initiatief.’
Gezamenlijk platform
‘De vraag naar een dergelijk initiatief komt vanuit de buurtsporten cultuurcoaches. Zij geven aan dat er behoefte bestaat aan
een toegankelijk en gezamenlijk platform voor verenigingen.
Vanuit organisaties kwam daarnaast het geluid dat het lastig is
om evenementen bij een groot publiek onder de aandacht te
brengen. De gemeente biedt met GO Waalwijk een breed
kader aan verenigingen en organisaties waarin zij zich kunnen
voorstellen. Hierdoor worden de inwoners beter, completer en
sneller op de hoogte gesteld van activiteiten.’
Wielerwedstrijd
‘Bezig zijn met bewegen is voor mij persoonlijk ook belangrijk.
Ik doe aan spinning en zo ontstond het idee om met het hele
gemeentebestuur aan De Langstraat Klassieker voor een goed
doel mee te doen. Nooit gedacht dat het zou lukken maar het
hele college is erbij en levert een bijdrage! Op de fiets of in de
organisatie. Dit verbindt ook ons werk als bestuurders met
GO Waalwijk. We doen iets voor het goede doel, laten ons zien
als bestuurder en bovendien is het leuk en nog gezond ook.’
Gezonde levensstijl
‘Wij streven als coalitie naar een gezonde levensstijl voor onze
inwoners. Deze wens ligt ook vast in het coalitieprogramma.
Sport, cultuur, beweging en gezondheid: ze leveren allemaal
een positieve bijdrage en verbinden mensen. Denk aan
verbetering van leefbaarheid en integratie, bevordering van
sociale contacten en de ontwikkeling van lichaam en geest.’
GO for it Waalwijk!
‘Ik wil graag alle betrokkenen die zich voor een vereniging of
organisatie inzetten hartelijk danken. Dit magazine staat vol
met bijzondere en interessante verhalen van deelnemers die
al enthousiast aan de slag zijn gegaan met GO Waalwijk.
Ik ben trots op deze succesvolle start met een groot aantal
aanmeldingen. De website moet echter nog wel verder
worden gevuld met deelnemers, dus meld je vooral aan!
Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat dit platform een
groot succes wordt: GO for it Waalwijk!’
Tekst: Marieke van Riel

gewoon waalwijk.
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