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Geacht college, 

Naar aanleiding van het rapport om de zwemvaardigheid van de inwoners in de gemeente 
Altena te verbeteren, willen wij graag vanuit de sportraad een aantal aanbevelingen doen. 
 
Deze betreffen een drietal onderwerpen: 

- Vergroten zelfredzaamheid inwoners  
- Samenwerking diverse stakeholders 
- Zwemveiligheid open water 

 
Vergroten zelfredzaamheid inwoners  
De sportraad kan zich vinden in de segmentering van de diverse doelgroepen die 
geformuleerd zijn. Daarbij is de doelgroep kinderen 4 jaar t/m 12 jaar het grootst. Door vroeg 
te starten met het vergroten van de zwemvaardigheid van deze groep, zal het zwemniveau in 
de toekomst verbeteren. Belangrijk daarbij is dat er geen belemmeringen zijn bij zowel 
kinderen als ouders/verzorgers. Concreet:  
 

• Actief stimuleren van schoolzwemmen.  

• Aansluiten bij de Nationale Zwemchallenge. 

• Financiële ondersteuning voor inwoners die over onvoldoende financiële middelen 
beschikken. Heldere communicatie waar deze mensen of hun vertegenwoordigers 
zich kunnen melden.  

 
Extra aandacht vragen wij voor volwassen statushouders en mensen met een beperking. Dit 
vergt een specifieke aanpak met kleinere groepen en/of individuele begeleiding.  
 
Samenwerking diverse stakeholders 
Om de zwemvaardigheid te vergroten is het van belang om actief samen te werken met 
diverse partijen die kennis en expertise in huis hebben. Hierbij valt te denken aan de 
zwemverenigingen, duikvereniging, zwembaden, sportcoaches maar ook aan partijen als 
Rijkswaterstaat/politie, scholen en ouders/verzorgers. Voor de verschillende doelgroepen zijn 
ook meerdere benaderingen nodig. Dit maatwerk zal tijd kosten en moet goed uitgewerkt 
worden. De gemeente heeft hierin een leidende rol. Input zal opgevraagd moeten worden bij 
de diverse partijen om zo de beste resultaten te behalen.  
 
Wij begrijpen dat intensivering van dit beleid financiële consequenties heeft. Samenwerking 
met de diverse stakeholders in combinatie met initiatieven vanuit het lokale sportakkoord, 
geeft wellicht wat extra mogelijkheden in deze.  
 
 
 



Zwemveiligheid open water 
De Gemeente kent diverse plaatsen waar in open water kan worden gezwommen en er zijn 
nog een aantal locaties in ontwikkeling. Wij zijn enthousiast over het voornemen van de 
gemeente om op meerdere plaatsen bij rivieren en plassen zwemplaatsen in te richten. We 
gaan er daarbij van uit dat er verschillende voorzieningen worden aangebracht op die 
plaatsen, zoals onder andere veiligheidslijnen, schoonmaakvoorzieningen (prullenbakken 
etc.) en informatieborden. Het goed informeren van de diverse doelgroepen over de risico’s 
van zwemmen in open water, is naar wij aannemen een belangrijk onderdeel van dit beleid.  
 
Dit schrijven lichten we, op uw verzoek, graag toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
Sportraad Altena 
 
 
Aart Geurtsen    Jan Bel 
Voorzitter    Secretaris 


