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Advies nota Sport en Bewegen in Gouda 2020  
Inzet Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) op de concept nota d.d. 7 juni 2016 

 

Gouda, 16 juni 2016 

 

GAB is uitgenodigd aanwezig te zijn bij bijeenkomst over de concept-nota. 

Doel bijeenkomst is toelichten van de nota en bespreken. Vraag: Leidt bespreken tot aanpassen? 

 

Aandachtspunten voor de GAB bij sporten: 

- Integrale toegankelijkheid gebouwen en omgeving 

- Zelf aangepast kunnen sporten met een beperking 

- Kunnen uitvoeren van kaderfuncties of vrijwilligerswerk 

- Bezoeken sportbijeenkomsten 

- VN-verdrag als vliegwiel voor geleidelijke inhaalslag toegankelijkheid bij renovatie of nieuwbouw 

 

Keuze uit 4 deelbijeenkomsten over de speerpunten. Speerpunten voor de GAB zijn: 

1. Sport en bewegen in het sociaal domein 

2. Toekomstbestendig voorzieningenaanbod 

 

We herkennen de diverse actuele thema’s in de nota, maar tot onze grote teleurstelling ontbreekt een 

ambitie op het gebied van integrale toegankelijkheid. Juist nú, bij de actuele ratificering van het VN-

verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking, is dit hét moment om de ambities te 

borgen in zo’n belangrijke nota op het gebied van sport en bewegen. We missen een verwijzing naar het 

VN-verdrag. 

 

We hebben een aantal aandachtspunten ter verbetering: 

1. Integrale aandacht voor toegankelijkheid bij het thema Toekomstbestendig 

voorzieningenaanbod levert een impuls op voor een duurzame samenleving waarin mensen met 

een beperking op een volwaardige wijze deel kunnen nemen aan de Goudse samenleving. 

2. Naast de toegankelijkheid van de locaties gaat het ook over het feitelijk faciliteren om te kunnen 

sporten. Als iemand bijvoorbeeld wil gaan handbiken moet hij bijvoorbeeld wel een passende 

handbike kunnen krijgen om dat te gaan doen.  

3. Verder is het essentieel dat mensen met een beperking bij de sportlocaties kunnen komen. Denk 

dan aan toegankelijk vervoer. En als er begeleiding nodig is voor bijvoorbeeld uit en aankleden 

moet dat wel verstrekt worden. En niet aan vrijwilligers of eigen familie overgelaten worden.  
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4. Het is een gemiste kans voor het gemeentebestuur indien integrale toegankelijkheid van de 

sportvoorzieningen in Gouda geen plaats krijgt in het deze ambitieuze sportnota.  

 
Opmerkingen op de concept-Nota: 

- H 2.1: Hoe groot zijn de tekorten bij Sport.Gouda? Het zal toch niet zo zijn dat zwart-wit gesteld 
een overschot op huishoudelijke hulp wordt gebruikt om dit tekort te budgetteren? 

- H 2.3: Hier wordt ‘zelfredzaamheid en participeren’ uit de beleidsnota sociaal domein als 
doelstelling genoemd.  

- H 2.3: Special Heroes is een uitstekend initiatief. De doelgroep is wel groter. Genoemd is 1,7 
miljoen mensen, dat is 10 % van de bevolking. Voor Gouda zo’n 7.000 potentiële sporters met een 
beperking. 

- H 3.1: Een trend is het ‘er bij willen horen’. Voor mensen met een beperking geldt dit uiteraard 
ook, maar daar komt nog een extra impuls bij vanuit zelfredzaam zijn en participeren. 

- H 3.1: Multifunctioneel gebruik van voorzieningen begint bij een integrale toegankelijkheid. 
- H 3.2: Zodra een voorziening toe is aan groot onderhoud, renovatie of nieuwbouw is er een 

natuurlijk moment om de integrale toegankelijkheid te beoordelen en zonodig te verbeteren. 
Betrek daarbij in de planvorming al de ervarings-deskundigen. Praat niet over mensen met een 
beperking maar juist met hen. 

- H 4.1: Visie en missie zijn vertaald naar prima doelstellingen en speerpunten. Het kan echter geen 
kwaad wat duidelijker (smart) de meetbare einddoelen te benoemen.  

- H 4.2: Hoe gaat deze sportnota zorgen voor het betrekken van eenzame ouderen? Welke concrete 
maatregelen borgen daadwerkelijke deelname aan sport- en bewegingsprogramma’s? 

- H 4.2: De acties zijn niet vertaald naar inzet van fte, maatregelen, benodigde gelden en meetbare 
einddoelen. 

- H 4.3: Borg de toegankelijkheid van toekomstbestendige voorzieningen door vooraf samen met 
ervaringsdeskundigen het Programma van Eisen te formuleren. 

 

VN-VERDRAG 

In het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap staat dat personen met een 
beperking toegang moeten hebben tot de fysieke omgeving en tot vervoer in zowel stedelijke als 
landelijke gebieden. Nederland heeft gaat dit verdrag ratificeren en zal vanaf 2017 hier aan gaan werken. 
De gemeente Gouda gaat verder werken aan een inclusieve samenleving: een samenleving die algemeen 
toegankelijk is. In een inclusieve samenleving kan iedere burger, met of zonder beperking, volwaardig 
meedoen. Het huidige overheidsbeleid is gericht op het langer thuis blijven wonen door ouderen. Dit 
stelt ook eisen aan de toegankelijkheid van de openbare ruimte en voorzieningen. 


