
 

 

Externe offerte 2019-2022 
 

PROGRAMMA 

  Verkeer en vervoer 

  Economie 

  Onderwijs 

  Sport, cultuur en recreatie 

  Sociaal domein 

  Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

  Bedrijfsvoering 

  Bestuur en dienstverlening  

 
   

Onderwerp  :  Outdoor Fitness; Calisthenics in Sportpark Uden  

 

Externe offerte               :   

 

Betreft                          :  FCL 75600007 / ECL 33799 

 

Incidenteel/structureel :  Structureel 

 

Investeringsbedrag        € 20.000 

Afschrijvingstermijn         10 jaar 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2019 2020 2021 2022 

Kapitaallasten (afschrijving) 2 2 2 2 

Kapitaallasten (rente 1,5%) 0,3 0,3 0,3 0,2 

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -2,1 -  -  -  

Overige exploitatielasten 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-0,7 -2,8 2,8 2,7 

Te dekken 0 0 0 0 



 

 

 

 

Algemene toelichting 

Door de initiatiefnemer, een inwoner van de gemeente 
Uden is gevraagd om outdoor-fitness in Sportpark Uden te 
realiseren. Het is een laagdrempelige, afwisselende vorm 
van bewegen die met en zonder begeleiding kan worden 
uitgevoerd.    
 
Deze externe offerte is bedoeld om sport en bewegen te 
stimuleren. Het is een landelijke trend dat er voor sport en 
bewegen steeds meer van de openbare ruimte gebruik 
wordt gemaakt. Calisthenics is hier een voorbeeld van. 
 
Door de fitnesstoestellen (een Calisthenics-toestel met vijf 
bijbehorende fitnesstoestellen) in Sportpark Uden te 
plaatsen wordt dit ook in Uden mogelijk gemaakt. 
 
De toestellen worden geplaats in de openbare ruimte en 
onderhouden door de gemeente. De totale investering voor 
één Calisthenics-toestel met vijf bijbehorende fitness-
toestellen wordt geraamd op max. € 20K (incl. plaatsing 
etc. etc.).  
 
In de Programmabegroting (2011-2014) van de gemeente 
zijn binnen het budget speel- en hangplekken structurele 
middelen ad. € 12.000 voor het realiseren van fitnesstuinen 
beschikbaar. De totale kosten (kapitaallasten, onderhoud, 
etc.) kunnen daarom binnen de reguliere begroting worden 
gedekt. Wel dient door de raad een krediet beschikbaar te 
worden gesteld (bevoegdheid gemeenteraad), vandaar 
deze (gedekte) externe offerte.  
 

Bijdrage aan doelstelling van 

het programma 

In de toelichting van de aanvrager (zie bijlage) is de 
bijdrage aan de huidige sportvisie onderbouwd. De 
gemeente streeft naar een laagdrempelig aanbod, waar-
mee Udenaren worden gestimuleerd om te gaan sporten 
en bewegen. Calisthenics-toestellen in Sportpark Uden 
dragen daar aan bij.  
 
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat in het nieuwe 
coalitieakkoord de ontwikkeling van een nieuwe sportvisie 
is aangekondigd, waarbij de nadruk meer zal liggen op 
binnensportaccommodaties. Daarnaast moet voor deze 
offerte nog nader verkend worden of realisatie op de 
beoogde locatie mogelijk is. 
 

 

 

 


