
Uw gemeente is een unieke plaats waar mensen prettig 

wonen, waar voldoende werkgelegenheid is, waar jongeren 

zich kunnen ontwikkelen en iedereen actief meedoet. 

Ook zijn in uw gemeente allerlei winkels gevestigd en 

voorzieningen aanwezig en wordt er een scala aan diverse 

activiteiten georganiseerd en gefaciliteerd. Kortom uw 

gemeente is in een duurzame balans en biedt een vitale 

leefomgeving. 

Dit is de toekomstvisie van iedere gemeente in grote 

lijnen. Newae B.V.  biedt inzicht in de ingrediënten die uw gemeente in duurzame balans brengen en tot een vitale 

leefomgeving maken. Een van die ingrediënten voor het succes hierbij is het bevorderen van activiteit in de vorm 

van bewegen en sport.

Invloed van sport en beweging
Gemeenten en sportbedrijven erkennen het belang van sport en beweging en kiezen er steeds vaker voor om niet 

alleen georganiseerde sport, maar ook beweging en individuele ongeorganiseerde sport te motiveren. Een van 

de meest voor de hand liggende verklaringen voor deze ontwikkeling is het positieve effect op de gezondheid van 

de mensen. Minder bekend is het positieve effect op de leefbaarheid van een plaats. Enkele feiten die dit effect 

verduidelijken zijn:

• Wanneer een buitenruimte gebruikt wordt door voldoende mensen, in het bijzonder ouderen, 

vrouwen en kinderen, wordt een plek als veiliger en aangenaam ervaren.

• Mensen maken gebruik van de buitenruimte als ze aanleidingen vinden om er te verblijven.

• Aanleidingen voor verblijf in de buitenruimte zijn het kijken, actief recreëren en ontmoeten.

• Kijken, actief recreëren en ontmoeten worden tegelijk verenigd als mensen bewegen en sporten.

• Bewoners voelen zich meer betrokken bij een buitenruimte die aanleiding geeft om naar buiten te gaan. 

Het verantwoordelijkheidsgevoel, wat mensen hebben voor hun eigen huis, wordt dan verlengd naar 

de buitenruimte.

De gemeente heeft niet alleen een rol in het aanbieden van grootschalige sportfaciliteiten voor georganiseerde 

sporters, maar ook in het aanbieden van laagdrempelige bewegingsaanleidingen ter bevordering van de actieve 

recreatie. Die aanleidingen kunnen fysiek aanwezig zijn in de buitenruimte, maar ook bestaan uit bijvoorbeeld 

motiveringprogramma’s met buurtcoaches of het motiveren van fietsen door groene golfroutes op fietspaden.

Sport en Recreatie

Newae is actief in alle

segmenten van de sport en 

recreatie. Als Advies- en 

Ingenieurs bureau omvat onze 

expertise alle aspecten van binnen- 

en buitensportaccommodaties en 

welzijnsgebouwen.

Door haar betrokkenheid bij  

dimensionering, ontwerp, beheer

en onderhoud van 

sportaccommodaties ontwikkelde 

Newae een geheel eigen visie.

Newae is van mening dat te 

vaak wordt overgegaan tot de 

aanleg of bouwen van te dure 

sportaccommodaties zonder een 

goede afweging van mogelijke 

alternatieven.

Newae benut haar ervaringen en

kennis van civiele techniek, cultuur-

techniek , bouwkunde en sport 

en recreatie om oplossingen uit 

te werken en te realiseren voor 

elk uitdagend probleem. Ook 

haar kennis op het gebied van 

leefbaarheid en maatschappelijk, 

spelen hierbij een belangrijke rol.

Newae geeft er de voorkeur 

aan praktisch en “no nonsense” 

de situatie te beoordelen en met 

haar klanten te bespreken waarbij 

altijd de kosten tegen de baten 

worden afgewogen.

Een leefbare gemeente  
in topconditie



Newae verzorgt de volgende 

beleidsmatige adviezen en 

processen:

• Sportbeleid

• Accommodatiebeleid en 

visie

• Haalbaarheidsonderzoek

• Modellenstudie

• Business cases

• Investerings- en 

exploitatieberekeningen

• Tariefstelsel

• Participatie

• Organisatie vraagstukken

• Vitaliteitsscan

• Behoefte- en 

capaciteitsbepalingen

• (Meerjaren) onderhouds- en 

renovatieplannen

• Kwaliteitsbeoordelingen 

natuurgras, kunstgras en 

kunststof op leefbaarheid
De duurzame balans en een vitale leefomgeving zorgen 

er samen voor dat een plaats leefbaar is. Het recept 

hiervoor is uniek voor uw gemeente. Newae helpt u om 

de juiste impulsen te geven voor succes met onder 

andere deze twee producten.

Vitaliteitsscan: om het succes van uw  

bestemmingen in beeld te brengen

Iedere gemeente heeft haar eigen bestemmingen 

die iets bieden wat maakt dat mensen er willen 

wonen, werken of recreëren. Deze bestemmingen 

zijn succesvol als er voldoende locaties zijn met 

een diversiteit aan activiteiten. Newae beoordeelt 

het succes van uw gemeente. Op basis van vier 

componenten worden deze locaties beoordeeld: 

gebruik & actieve recreatie; 

gezelligheid;

toegankelijkheid & verbindingen;

comfort & beeldvorming. 

Deze wijze van beoordelen is afgeleid van de 

in Nederland veel toegepaste “placemaking”, 

wat oorspronkelijk is ontwikkeld door het Amerikaanse 

Project for Public Spaces. Aan de hand van objectieve 

en subjectieve parameters vindt een meting plaats die 

inzicht geeft in waar extra investeringen nodig zijn.

Actieplanner: De minimale investering met  

maximale effecten

Met investeringen, die niet alleen gebaseerd zijn op 

een financiële toevoeging maar juist ook op energie, 

wordt verandering gerealiseerd. Newae zet uw 

activiteiten uiteen in een overzichtelijk keuzeschema. 

Hierdoor wordt onderscheiden welke activiteiten 

veel investering of tijd vragen en welke weinig. 

Daarnaast wordt de mate van effect beoordeeld. 

Met name de kleine investeringen, met een groot effect, 

zijn quick-wins die bijdragen aan een duurzame balans 

in een vitaler wordende leefomgeving.

Twee producten voor grip 

fysiek

duurzaam 
leefbaar

economisch sociaal

Bezuinigen door te investeren  
op leefbaarheid

Newae Veghel 
Poort van Veghel 4933 

Postbus 501, 5460 AM Veghel 

+31 (0) 413 24 66 01

Newae Utrecht 
Amsterdamsestraat 656 A 

3555 HX Utrecht 

+31 (0) 30 232 30 90

Newae Maastricht 

Stationsplein 8-K 

6221 BT Maastricht 

+31 (0) 43 820 0323

De duurzaam leefbare gemeente

Een duurzame en vitale leefomgeving is van 

levensbelang voor mensen. Dit leefbaar en vitaal 

houden van een leefomgeving kost continu geld. 

De ontwikkeling van een gemiddelde Nederlandse 

wijk verloopt in een voorspelbare cyclus in de vorm 

van een zaagtand. De wijk begint mooi en leefbaar, 

zakt vervolgens af naar niet meer leefbaar in 40 tot 

60 jaar en wordt vervolgens weer middels een grote 

investering en belasting voor de omgeving op peil 

gebracht naar een leefbaar niveau. Dit soort grote en 

dure bewegingen kunnen worden voorkomen door 

in te zetten op het behoud van de leefbaarheid. Dit 

vraagt kleine investeringen op de fysieke buitenruimte 

(Planet), maar ook op sociaal (People) en economisch 

(Profit) vlak. Zo blijft de leefbaarheid in de gemeente 

continu en zijn er minder grote investeringen nodig. 
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