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Advies 112 

 

 

Advies van de 

 Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking  

over  

Sportief Gouda, Sportnota 2008-2011 
  
 
 
 

1. Inleiding 
 

De gemeente Gouda heeft de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking (GAB) om advies 

gevraagd ten aanzien van de conceptnota Sportief Gouda, Sportnota 2008 – 2011.  

 

De Sportnota is een prima beleidsdocument dat goed onderbouwd is en aansprekende ambities kent. 

Op verschillende plaatsen is specifieke aandacht voor mensen met een beperking. De verbinding 

sport en Wmo wordt gelegd. 

 

Dit advies bevat een aantal aanbevelingen voor nadere uitwerking van de sportnota.  

Eerst geeft de GAB hieronder zijn visie op sport voor mensen met een beperking weer. 

 

 
2.   Visie 
 

Ons uitgangspunt is dat mensen met een beperking in staat gesteld worden om deel te nemen aan 

activiteiten op het gebied van sport en recreatie.  

De leidraad daarbij is 'normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet'. Dit heeft zowel 

betrekking op de sport en bewegingsactiviteiten zelf als op het organisatorisch verband waarbinnen 

sport en bewegingsactiviteiten worden aangeboden. 

 

De laatste jaren wordt in alle sectoren van de maatschappij steeds meer ondernomen om integratie, 

emancipatie en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking te bevorderen. 

Daarnaast is de visie op mensen met een beperking in het afgelopen decennium veranderd; mensen 

met een beperking moeten een leven kunnen leiden als ieder ander en als volwaardig burger kunnen 

deelnemen aan de maatschappij. Begrippen als ‘community care’ en ‘volwaardig burgerschap’ duiken 

vaak op in het beleid ten aanzien van mensen met een beperking. Duidelijk is dat de maatschappelijke 

scheiding tussen mensen met en zonder beperking niet meer actueel of algemeen geaccepteerd is.  

 

Deze maatschappelijke ontwikkelingen zijn ook te zien in de sportwereld. Sportverenigingen en 

sportbonden staan in vergelijking met vroeger veel meer open voor sporters met een beperking. De 

ontwikkeling dat de sport voor mensen met een beperking wordt ingebed in de reguliere setting, wordt 

ook wel organisatorische integratie genoemd. De doelstelling van organisatorische integratie is het 

vergroten van de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking door gebruik te maken van de 

bestaande sportinfrastructuur, zoals reguliere sportbonden, sportverenigingen, accommodaties en 

ondersteuners in de sport. 

 

Voor alle duidelijkheid: organisatorische integratie zegt iets over de organisatievorm waarin wordt 

gesport en betekent niet dat sporters met en zonder beperking met elkaar moeten sporten. Als de 

sporters dit wel willen, dan is dit uiteraard geen probleem. Volledige integratie is echter niet de 

doelstelling van organisatorische integratie.  
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De GAB onderschrijft de doelstelling van organisatorische integratie van sporters binnen de reguliere 

sport. Dit betekent dat in principe overal waar validesport beoefend wordt ook de mogelijkheid er voor 

gehandicaptensport moet zijn.  

 

 

3. Bevindingen en aanbevelingen 
 

Algemeen 

 

De opening van de Sportnota met een actieplan met 10 punten benadrukt goed de ambities van de 

gemeente op sportief gebied. Met name de actiepunten 3 (verbeteren toegankelijkheid), 8 en 9 

(meedoen) spreken de GAB extra aan. 

 

Het is altijd moeilijk om goed van visie naar beleid en van beleid naar uitvoering te komen. De 

Sportnota is herkenbaar opgebouwd. Er is een duidelijk verband tussen de aanleiding van de actie (de 

waarom-vraag), de gestelde doelen en de te ondernemen acties.  

 

De GAB zou graag een cijfermatige en inhoudelijke onderbouwing van het sporten voor mensen met 

beperking in Gouda zien.  De gegevens die in de bijlagen van de sportnota staan hebben betrekking 

op landelijk onderzoek.  

Om gestructureerd het sporten voor mensen met een beperking te kunnen helpen ontwikkelen, 

zouden een aantal aspecten nader onderzocht moeten worden: 

▪ Wat is het huidige aanbod van sport voor mensen met een beperking? 

▪ Wat is de huidige deelname aan sport van mensen met een beperking? 

▪ Wat is de behoefte van de huidige georganiseerde gehandicapte sporters? 

▪ In welke Goudse sportaccommodaties willen mensen met een beperking sporten? In welke 

 Goudse sportaccommodaties zou het logisch zijn om te gaan sporten? Welke drempels zijn 

 daar? En zijn deze te slechten? 

▪ Bij welke reguliere sportverenigingen willen mensen met een beperking sporten? Bij welke 

club zou het logisch zijn om te gaan sporten? Willen deze clubs gehandicaptensport 

aanbieden? En kunnen ze het? 

▪ Welk beeld hebben Goudse burgers van gehandicaptensport? Heeft dit beeld bijstelling 

nodig? 

▪ Wat zijn de knelpunten in het huidige subsidiebeleid? 

 

De GAB adviseert de gemeente in vervolg op de sportnota nader onderzoek te verrichten naar het 

antwoord op deze vragen, alvorens uitvoering aan het beleid te geven op het gebied van 

gehandicaptensport.  

De GAB wil hier graag bij betrokken worden, en adviseert ook gebruik te maken van het ISV en de 

VGSO.  

 

Hieronder geeft de GAB zijn opmerkingen, adviezen en suggesties per paragraaf van de Sportnota 

weer. 

 

 

1.3.  Verbeterde toegankelijkheid sportverenigingen 

 

Zoals in de visie verwoord, vindt de GAB het belangrijk dat gestreefd wordt naar organisatorische 

integratie, en juicht hij het toe dat ook de gemeente dit als doelstelling heeft opgenomen.  

Gelukkig bestaan op dit moment bij diverse reguliere verenigingen specifieke afdelingen voor 

gehandicapte sporters. Mensen doen mee aan het wekelijkse eigen sportuur, maar zijn net als de 
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overige leden betrokken bij andere verenigingsactiviteiten, zoals aanwezig zijn op feestavonden, 

meehelpen bij activiteiten, napraten in de kantine en het maken van het clubblad. 

 

Toch is er nog te weinig aanbod door de georganiseerde sport en wordt er in het algemeen nog te 

weinig aan sport gedaan door mensen met een beperking. Dit heeft o.a. de volgende oorzaken: 

1. De reguliere sportverenigingen zijn niet of onvoldoende in staat zijn om een aanbod op maat 

te doen aan mensen met een beperking. De kennis over sportmedische begeleiding en 

technische begeleiding ontbreekt.. Ook is het moeilijk de trainingsmomenten op acceptabele 

tijden te laten vallen. Om lid te worden van een sportvereniging ervaren sporters met 

beperkingen dat ze mentale drempels moeten overwinnen, zoals schaamte, twijfels aan de 

acceptatie door anderen, te lage inschatting van hun fysieke mogelijkheden, angst voor 

stigmatisering.  Belangrijk in deze is ook dat er tijd en aandacht wordt gegeven aan deze 

leden. Ook is de de bekendheid met sportmogelijkheden voor gehandicapten nog steeds laag. 

 

2. Sporten bij een vereniging betekent dat een aantal fysieke barrières genomen moet 

worden en dat geldt zowel voor reguliere als categorale verenigingen. Het begint met 

het vervoer naar de sportaccommodatie. Weinig rolstoelers en slechtzienden hebben 

eigen vervoer, de meeste zijn dus aangewezen op de GroeneHartHopper. Deze komt nog al 

eens te laat waardoor ze een training of wedstrijd missen. Bij een uitwedstrijd in 

een andere gemeente kunnen ze daar geen gebruik van maken. Bij het sporten zelf zijn ze 

bijna altijd afhankelijk van de hulp van anderen. Er zijn bijvoorbeeld extra begeleiders, veelal 

vrijwilligers, nodig die materialen klaarzetten en opruimen. De aanwas van jongeren is minder, 

gehandicapten zijn blessuregevoeliger en door de toenemende ernst van de beperking 

haken ze eerder af als lid. Dat betekent dat het moeilijker is teams van gelijke 

sterkte samen te stellen. 

 

3. Sporten brengt voor veel mensen met een handicap en hun (speciale) organisaties 

“meerkosten” met zich mee, boven op de kosten die validen maken om dezelfde sport te 

beoefenen. Voor de beoefening van aangepaste sporten zijn soms zeer kostbare 

hulpmiddelen of aanpassingen nodig. De extra kosten worden niet altijd vergoed. Juist veel 

mensen met een handicap hebben lage inkomens. Mede daardoor gaan veel mensen met 

een handicap niet sporten. 

 

4. Veel (buiten)sportaccomodaties en sportevenementen zijn niet goed toegankelijk voor 

mensen met een beperking. 

 

Genoemde knelpunten moeten bij de inbedding van gehandicaptensport bij reguliere clubs worden 

meegenomen. De kwaliteit van deze verenigingen kan via professionalisering en professionele 

ondersteuning verhoogd worden. Naast het ISV kan ook de GAB hieraan een bijdrage leveren door 

middel van adviezen op het gebied van fysieke toegankelijkheid. De GAB wil hierbij graag wijzen op 

de NebasNsg, die speciale ondersteuningstrajecten aanbiedt voor sportverenigingen die een aanbod 

voor mensen met een beperking willen ontwikkelen. 

Voorwaarde is dat er extra financiële ondersteuning vanuit de gemeente komt om daadwerkelijk leden 

met een beperking op te kunnen nemen, omdat faciliteiten niet automatisch voorhanden zijn. Het gaat 

hier om een kleinere groep die er gebruik van gaat maken. 

 

De gemeente kan ervoor zorgen dat goede informatie beschikbaar komt over de sport- en 

recreatiemogelijkheden voor mensen met een beperking. Samen met de belangenorganisaties kan zij 

inventariseren van welke voorzieningen, activiteiten enz. mensen met een beperking gebruik kunnen 

maken. De gemeente kan vervolgens organisaties zoals Stichting Marketing Gouda en de VVV 

aansporen om hierover informatie te verstrekken. 
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Op grond van de Wmo kan de gemeente de extra kosten vergoeden die mensen met een beperking 

moeten maken om deel te nemen aan sportactiviteiten. Zo kan de gemeente subsidie beschikbaar 

stellen voor de extra (vervoers)kosten van sporters met een beperking. Ook kan de gemeente op 

grond van de Wmo de meerkosten van sportvoorzieningen vergoeden.  

 

De gemeente kan stimuleren dat sportactiviteiten zoveel mogelijk open staan en toegankelijk zijn voor 

mensen met een beperking. Op de eerste plaats kan zij ernaar streven dat alle gemeentelijke 

sportaccommodaties goed toegankelijk zijn. Eigenaren van andere accommodaties kan zij hiertoe 

stimuleren door bijvoorbeeld toegankelijkheid als voorwaarde te hanteren voor het verlenen van 

subsidies en vergunningen.   

 

 

2.  Sportprestaties 

 

Er is in het algemeen te weinig doelgerichte en kwalitatief voldoende publiciteit over 

gehandicaptensport. De beeldvorming staat ver van de realiteit. 

Zowel vanuit de professionele ondersteuning als vanuit de sport moet een kwaliteitsimpuls worden 

gegeven aan de publiciteit over gehandicaptensport. De gemeente Gouda kan in samenspraak met 

betrokkenen, een publiciteitsplan laten ontwikkelen. 

 

 

2.1.  Waarderingsstructuur Goudse sporters  

 

De GAB wil benadrukken dat sportprestaties mooi zijn, maar dat Breedtesport voorop moet blijven 

staan. Want  “zonder breedtesport geen topsport”. 

 

Om sporten voor mensen met een beperking te bevorderen zou er voor verenigingen die hier ook 

daadwerkelijk aandacht aan besteden en resultaten in hebben geboekt, een waarderingsstructuur 

opgezet moeten worden. Dit stimuleert andere verenigingen mogelijk om hier ook iets aan te gaan 

doen.  

 

Voor de integratie en normalisatie van gehandicaptensport dienen ook gehandicapte sporters en 

sportteams met goede prestaties in het zonnetje te worden gezet, zonder de nadruk te leggen op hun 

beperkingen. 
 

 

2.2. Sportevenementen 

 

De gemeente stelt voor jaarlijks minimaal een extra groot sportevenement in Gouda te organiseren. 

Uiteraard dient dit ook goed toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. De GAB adviseert 

een toegankelijkheidsdraaiboek te maken voor evenementen dat gebruikt kan worden door 

Sport.Gouda en Stichting Marketing Gouda. Hierin wordt een pakket van mogelijkheden opgesteld om 

de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van eenmalige sportieve- en recreatieve 

activiteiten te vergroten (bijvoorbeeld mobiele gehandicaptenparkeerplaatsen of aangepaste toiletten). 

Bij het verstrekken van de vergunningen voor de betreffende activiteiten wordt aangegeven welke 

concrete maatregelen getroffen dienen te worden.   

 

Voor de bevordering en bekendmaking van gehandicaptensport zou het goed zijn om een groot 

evenement voor gehandicapte sporters te organiseren. De gemeente Gouda beschikt over locaties die 

een NK, EK of zelfs WK aan moeten kunnen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de goed toegankelijke 

Mammoet. Dit kan ook een groot evenement zijn voor mensen met een beperking waar alle sporten 

worden gepromoot die hier mee te maken hebben. Daarbij is het van belang ruime publiciteit te geven 

en bijvoorbeeld bekende olympisch medaillewinnaars hiervoor uit te nodigen. 
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3.1. Meedoen, sociale samenhang 

 

In deze paragraaf wordt de Breedtesport benut om het meedoen en de sociale samenhang te 

bevorderen. Voor mensen met een beperking is meedoen en sociale betrokkenheid ook van groot 

belang. Ontmoeting van mensen met en zonder beperking wordt hiermee bevorderd. 

Wij adviseren u hier specifiek op in te zetten door wijkgericht bij de gemeente bekende mensen met 

een beperking apart aan te schrijven voor activiteiten vanuit de breedtesport. 

 

Activiteiten op het gebied van breedtesport dienen zoveel mogelijk open te staan en toegankelijk te 

zijn voor mensen met een beperking. Om dit te stimuleren kan de gemeente toegankelijkheid als 

voorwaarde hanteren voor het verlenen van subsidies en vergunningen. 

 
De GAB constateert dat er nog te weinig sprake is van inclusief denken in de breedtesport. 

Stimulering bijv. van sportdeelname door gehandicapte jeugd is te weinig verankerd in het integrale 

denken over de sportieve driehoek: de samenwerking tussen school, buurt en sport. 

Gehandicaptensport en bewegingsprogramma’s voor mensen met een beperking zouden in 

toenemende mate integraal worden opgenomen in lopende sportprojecten, zoals de BOS-trajecten. 

Tevens moet er een stevige verankering komen in het gemeentelijk diversiteitbeleid, zodat interventies 

vanuit een integrale visie worden opgezet. 

De GAB adviseert de gemeente in dit verband pilotprojecten te initiëren en te ondersteunen. Zo heeft 

de NebasNsg projecten ontwikkeld met als doel om gehandicaptensport uit te dragen op 

basisscholen. De projecten worden uitgevoerd door de provinciale Sportraad Zuid Holland.   

Een ander voorbeeld is een jeugdsport bewegingsprogramma voor kinderen met een motorische 

achterstand. 

 

 

3.3. Gezond door sport 

 

In deze paragraaf zet u in op gezondheid via het sporten. U noemt mensen met een beperking 

specifiek. Wij lezen onvoldoende terug op welke wijze u mensen met een beperking actief gaat 

betrekken. Wij adviseren u dit concreter te maken. 

 

Ook vragen wij aandacht voor het belang van aangepast sportief bewegen voor mensen met een 

chronische aandoening. Mensen met een chronisch aandoening zijn dermate beperkt dat sportief 

bewegen bij het reguliere aanbod niet mogelijk is. Daarom is het belangrijk om de randvoorwaarden 

voor aangepast sportief bewegen te verbeteren. In het visiedocument van NebasNsg en de landelijke 

patiëntenorganisaties1 zijn een aantal aanbevelingen voor gemeenten opgenomen die de GAB 

onderschrijft:  
▪ Zo kan de gemeente een bijdrage leveren in de meerkosten van bijvoorbeeld extra materialen 

en speciaal opgeleid kader.  

▪ Het bewegen in kleinere groepen moet ook tot de mogelijkheden behoren.  

▪ Het tertaire preventiebeleid dient meer aandacht van beleidsmakers te krijgen in de sectoten 

sport en zorg en zij dienen gezamenlijk beleid te gaan voeren 

▪ Er zou een doorverwijzingsbureau of coordinatiepunt opgezet moeten worden, met een 

medisch doorverwijzer, gefaciliteerd door gemeente en zorgverzekeraar. 

▪ Er zou een netwerk van aanbieders en ondersteuners opgebouwd moeten worden. 

▪ De gemeente kan een deel van de financiële bijdrage van het ministerie van Vws, in het 

kader  

van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid reserveren voor aangepast sportief  

bewegen.  

                                                 
1 Gemeenschappelijke visie op aangepast sportief bewegen voor mensen met een  
  chronische aandoening van NebasNsg en de landelijke patiëntenorganisaties. Oktober 2006. 
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Om mensen met een chronische aandoening meer te laten bewegen, is het belangrijk om de kosten 

van aangepaste sporten zo laag mogelijk te houden. 

 

Met betrekking tot het doelgroepenzwemmen heeft de GAB geconstateerd dat de individuele 

zwemtarieven voor o.a. reumapatienten en hartpatienten in 2006 en 2007 zeer sterk zijn gestegen. 

Juist voor deze groepen is zwemmen van zeer groot belang voor behoud van de gezondheid. Door de 

sterk gestegen tarieven hebben velen helaas om financiële redenen moeten afhaken. Dat is strijdig 

met de doelstellingen van het beleid van dit College. De GAB verzoekt daarom de dramatische 

tariefsstijging nog eens tegen het licht te houden en na te gaan of de tarieven voor deze groepen in de 

toekomst omlaag gebracht kunnen worden.  

 

 

4.2. Accomodatiebeleid 

 

De gemeente geeft hier aan dat gemeentelijke sportaccomodaties laagdrempelige voorzieningen zijn 

waarin alle bewoners van Gouda kunnen sporten en bewegen, en dat zij streeft naar een goede 

kwaliteit van de sportaccomodaties en buitensportaccomodaties.  

Om te waarborgen dat echt iedereen gebruik kan maken van de accomodaties adviseert de GAB ook 

het toegankelijkheidsaspect expliciet te benoemen.  

  

In het nog op te stellen nota accomodatiebeleid dient daarom aandacht te zijn voor de bereikbaarheid, 

toegankelijkheid en bruikbaarheid van accomodaties en de openbare ruimte voor mensen met een 

beperking. Dit dient expliciet in de afspraken met het sportbedrijf te worden vastgelegd. 

 
In de te ontwikkelen nota accommodatiebeleid wordt de basis gelegd voor een langetermijnvisie op 

basis van de huidige knelpunten in vraag en aanbod. Per basisvoorziening wordt vanuit de huidige 

knelpunten een richting aangegeven.  

De GAB adviseert in dit kader ook de toegankelijkheid van elke basisvoorziening mee te nemen. Door 

middel van een toegankelijkheidstoets kan worden nagegaan of de gemeentelijke accomodaties 

bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Hierbij moet niet alleen 

gekeken worden naar de faciliteiten voor de actieve sportdeelnemers, maar ook naar de 

mogelijkheden voor toeschouwers, zoals tribunes, kantines enz. Op basis van deze inventarisatie kan 

een programma opgezet worden voor de verbetering hiervan.  

De gemeente kan uiteraard gebruik maken van de deskundigheid van de GAB bij de uitvoering van dit 

onderzoek. 

  

Zwembaden 

Er wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe zwemaccommodatie. De GAB juicht dit toe, gegeven de 

beperkingen in de huidige zwemlocaties. Voor mensen met een beperking is de kwaliteit van de 

accommodatie en de temperatuur van het water een steeds terugkomende ergernis. Bewegen in het 

water is een belangrijk gegeven, ook voor de zorgverzekeraar(s). 

De GAB wil in de klankbordgroep zijn ervaringsdeskundigheid inzetten bij het nadenken over een 

nieuwe accomodatiekeuze. Wij weten uit ervaring dat door vroegtijdige betrokkenheid uiterst efficiënte 

oplossingen worden bedacht die voor mensen met en zonder beperking goed te gebruiken zijn. 

 

Openbare ruimte 

U stimuleert bewegingsactiviteiten dicht bij huis. Wij adviseren u hierbij ook aandacht te besteden aan 

de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Zo zullen de speellocaties zoals trapveldjes en 

speeltuintjes niet alleen benaderd moeten worden op ‘groen en prikkelend’, maar ook op 

toegankelijkheid. Speelplekken moeten goed toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een 

beperking. Dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar evenzeer voor de ouders die gehandicapt zijn. 
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Niet zelden worden toegangsbeperkingen ingesteld voor fietsers en bromfietsers die dan ook 

betekenen dat mensen met een rolstoel of scootmobiel geen toegang meer hebben. 

5. De rol van de VGSO 

 

In hoofdstuk 5 dicht u de VGSO een stevige adviesrol toe. Op zich prima, maar de ervaring is wel dat 

mensen zonder specifieke ervaring met beperkingen weinig weet hebben van de problemen waar 

mensen met een beperking mee te maken hebben. Wij adviseren u daarom de specifieke kennis die 

de GAB op dit punt in kan brengen te gebruiken. 

 

 

6.   Financieel overzicht 

 

Accommodaties moeten zowel toegankelijk als betaalbaar blijven. Voor mensen met een beperking 

zijn er (helaas) altijd meerkosten om sport te kunnen uitoefenen. Er zal dus een aangepast financieel 

plaatje moeten komen voor groepen en individuen. Hiervan zouden ook de verenigingen gebruik van 

kunnen maken als zij leden hebben die hieraan voldoen. 

 

Wij zijn sceptisch t.a.v. de privatisering. Wij verwachten dat er straks meerkosten gaan komen voor 

alle verenigingen.   

 

De middelen die de gemeente beschikbaar stelt, naast het bedrag voor de exploitatie van de 

gemeentelijke sportaccommodaties, zijn uitermate summier. Naar de mening van de GAB is 

uitbreiding hiervan noodzakelijk om de gestelde doelen te kunnen realiseren.  

 

 

 

4. Samenvatting 
 

De GAB heeft in dit advies een reactie gegeven op de Sportnota Sportief Gouda 2008-2011. 

Hieronder vatten wij onze aanbevelingen en suggesties kort samen: 

 

1. Verricht nader onderzoek naar de vraag en het aanbod op het gebied van 

gehandicaptensport.  

2. Stimuleer dat sportactiviteiten zoveel mogelijk open staan en toegankelijk zijn voor mensen 

met een beperking. 

3. Stel hiervoor voldoende financiele middelen ter beschikking, zoals extra financiele 

ondersteuning van sportverenigingen. 

4. Vergoed op grond van de Wmo de extra kosten die mensen met een beperking moeten 

maken om deel te nemen aan sportactiviteiten. 

5. Verbeter de beeldvorming van gehandicaptensport d.m.v. positieve publiciteit. 

6. Zet een waarderingsstructuur op voor verenigingen die resultaten hebben geboekt met 

organisatorische integratie. 

7. Maak een toegankelijkheidsdraaiboek voor evenementen dat gebruikt kan worden door 

Sport.Gouda en Stichting Marketing Gouda. 

8. Organiseer een groot evenement voor gehandicapte sporters. 

9. Zorg dat activiteiten op het gebied van breedtesport zoveel mogelijk open staan en 

toegankelijk zijn voor mensen met een beperking 

10. Nodig voor de Breedtesport mensen met een beperking gericht uit. 

11. Neem gehandicaptensport en bewegingsprogramma’s voor mensen met een beperking 

integraal op in lopende of nieuwe sportprojecten. 

12. Verbeter de randvoorwaarden voor aangepast sportief bewegen voor mensen met een 

chronische aandoening. 

13. Houd de kosten van aangepaste sporten zo laag mogelijk. 
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14. Ga in het kader van het accomodatiebeleid na of de gemeentelijke accomodaties bereikbaar, 

toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking en zet op basis van deze 

inventarisatie een verbeterprogramma op.  

15. Zorg dat bewegingsactiviteiten voor iedereen open staan en toegankelijk zijn. 

 
Er is in de afgelopen (15) jaren veel aan het papier toevertrouwd. Er zijn kleine stappen gezet. Wij 

hopen dat de actiepunten in de sportnota “Sportief Gouda” ook daadwerkelijk er toe zullen leiden dat 

voor een ieder, met of zonder beperking, de mogelijkheid geboden wordt om deel te nemen aan 

sportieve activiteiten en gezond te bewegen, zowel in georganiseerd verband als ook zonder 

organisatie. 

De GAB hoopt met de hiervoor genoemde aanbevelingen en suggesties hieraan een bijdrage te 

hebben geleverd. 

 

 

 

 

Gouda, mei 2007. 

 

 

 

  

 

 


