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IE 6.1  Behouden en uitbreiden van 
verenigingen 

Het aantal leden bij de verschillende verenigingen 
stabiliseert zich de laatste jaren of loopt enigszins terug. 
Om het voortbestaan van de verenigingen te waarborgen is 
een bepaalde ondergrens nodig. Ook zijn er steeds minder 
vrijwilligers beschikbaar om bestuursfuncties te vervullen. 

Plan van aanpak:
1.  Samenwerkingsverbanden onderzoeken en mogelijk 

aangaan om het voortbestaan van de verenigingen te 
waarborgen of te verbeteren 

2.  Bestuurstaken combineren voor fi nancieel beheer 
en/of subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld via een 
overkoepelende Mantgumer Sportvereniging

 
6.2  Aanpassen sportveld en directe 

omgeving
Het sportveld is al weer een fl ink aantal jaren in gebruik. 
De afwatering is recent op een paar plaatsen aangepast. 
Bij aanhoudende regen laat de drainage echter nog te 
wensen over. Ook is het sportveld niet overal meer egaal. 
Vanuit mfc Wjukken kun je een mooi uitzicht hebben op 
sportveld of tennisbaan. Bij mooi weer biedt het terras van 
Wjukken ook mooie mogelijkheden. Beplanting zorgt echter 
voor een hindernis. 
Om de voetbal sport te beoefenen, trainen en spelen veel 
dorpsgenoten buiten het dorp.

Plan van aanpak:
1.  Een aanpassing van het sportveld, egalisatie en 

verbeteren van de drainage
2.  Aanpassen van de directe omgeving van de Wjukken 

waardoor sportvelden meer betrokken worden bij het 
dorpshuis

6. Sport  en bewegen 

Inleiding 
In Mantgum worden meerdere activiteiten ontplooid die direct of indirect te 
maken hebben met het onderwerp sport en bewegen. Denk hierbij aan korfbal- en 
kaatsvereniging, tennisclub, ijsclub, jeu de boulesvereniging, individuele sporters zoals 
wandelaars, hardlopers, fi etsers, beroepsmatige begeleiding of aanbieders van sport en 
bewegingslessen enzovoorts. In het dorp zijn verschillende accommodaties beschikbaar 
zoals sportveld, tennisbanen, een jeu de boulesbaan, een skatebaan, een ijsbaan en een 
sportzaal.

Belangrijk omdat:
Sportverenigingen hebben een verbindend karakter binnen Mantgum wat de leefbaarheid in het dorp ten goede 
komt. Daarnaast heeft het organiseren van sportactiviteiten zoals bijvoorbeeld een kaatspartij, een jeu de boules 
kampioenschap of een tennistoernooi een grote aantrekkingskracht voor publiek van buiten af. Dit heeft onder 
andere positieve gevolgen voor de middenstand. 
Sporten doe je met veel mensen op of in een betrekkelijk kleine ruimte. Dat geldt in zekere zin ook voor het 
leven in een dorp. Met elkaar voor elkaar. De betrokkenheid van een grote groep mensen bij de organisatie van 
sportieve evenementen bevordert de samenhang 
en daarmee de leefbaarheid in het dorp. Jongeren 
en ouderen leren elkaar kennen en respecteren.

Visie op Sport en bewegen
• Behouden en uitbreiden van verenigingen
• Aanpassen sportveld
• Sportzaal toekomstbestendig 
• Wandelpaden

3.  Inventariseren van aantallen voetballers en 
mogelijkheden onderzoeken voor bijvoorbeeld 
verplaatsbare doelen op het sportveld of een 
zogenaamde pannakooi.

6.3 Sportzaal toekomstbestendig
De sportzaal aan Om ’e Terp is al jaren in gebruik. Deze 
zaal wordt onder andere gebruikt voor gymlessen voor 
basis scholen in onze gemeente, trainingen voor de 
jongste leden van kaats- en korfbalvereniging en judo- en 
bewegingslessen. De zaal is ongeschikt voor kaatsen en 
korfbal. Binnen onze gemeente wijken deze verenigingen 
uit naar de sporthal in Easterein, nu nog in dezelfde 
gemeente.

Plan van aanpak:
1.  Inventariseren van (toekomstige) gebruikers van de 

sportzaal 
2. Financiële middelen of fondsen werving 
3.  Verbouw of nieuwbouw om de sportzaal ook geschikt 

te maken voor wedstrijden

6.4 Wandelmogelijkheden
Het verbeteren of aanleggen van paden langs de 
Mantgumer vaart vanaf het treinstation tot het heechhout 
bij Hoxwier en vanaf Tsjeintgum tot Skillaerd zorgen voor 
mooie wandelmogelijkheden.

Plan van aanpak:
Beide paden zijn al opgenomen in de structuurvisie 
van de gemeente Littenseradiel. Het bestuur van 
Doarpsmienskip Mantgum bespreekt periodiek de 
voortgang van de uitvoering.


