
 

 

 

 

 

 

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, 

t.a.v. Thijs van der Schoot, 

Sportlaan 170, 

4286 ET Almkerk 

 

Woudrichem, 11 januari 2022 

 

ADVIES UITGANGSPUNTENNOTA’S SPORT EN BEWEGEN EN GEZONDHEID. 

 

Inleiding 

In de januari vergaderingen 2022 van de Gemeente Altena staan de uitgangspuntennota’s 

Sport en Bewegen en Gezondheid op de agenda. De Sportraad Altena brengt op basis van 

haar rol een advies uit met betrekking tot beide nota’s aan het college van Altena. 

Wij zijn ons bewust van de status van de uitgangspuntennota’s, welke moeten leiden tot een 

vernieuwd beleid op deze terreinen. De Sportraad ervaart de thans voorliggende nota’s als 

redelijk oppervlakkig en weinig toegespitst op de situatie in Altena. Daarmee spreken wij dan 

ook de verwachting uit dat de beleidsnota’s veel specifieker worden, met heldere meetbare 

doelen en (tijdgebonden) resultaten. Die bovendien duidelijkheid biedt over de vraag wie 

verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering en tijdige realisatie. 

Nadere overwegingen zijn o.a.: 

- De toekomstige ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling in Altena, lees de 

verwachte oververtegenwoordiging van 65+ inwoners. 

- De huidige relatieve inactiviteit van de inwoners van Altena (zie o.a. rapport 

Rekenkamer commissie van 10-2021). 

- De ambities van Altena om tot de top drie “gezondste gemeente” van Brabant te 

behoren. 

- De extra belemmeringen als gevolg van de coronapandemie.  

Gelezen de uitgangspuntennota’s zoals voornoemd, komt de Sportraad tot het volgende 

advies: 

• Spits het beleid verder toe op doelgroepen, zoals: - ouderen, - inactieven, - jongeren/ 

kinderen en - mensen met een beperking/afstand tot de arbeidsmarkt, overgewicht, 

migranten etc. Ontwikkel en/of vergroot samen met de verenigingen en overige 

sportaanbieders speciale (low budget) programma’s voor deze doelgroepen. 

• Maak maximaalgebruik van bestaande programma’s en middelen van o.a. NOC/NSF 

om verenigingen te versterken.  

 

Sportraad 
Altena 
 

   

 



 

 

• Op het gebied van sportinfrastructuur is er momenteel een relatief groot aanbod van 

kwalitatief gelijkwaardige voorzieningen. Zet in op enkele hoogwaardige 

voorzieningen die rechtdoen aan de mogelijkheden van topsport. Bijvoorbeeld door 

het realiseren van een binnensportaccommodatie die voldoet aan de nieuwste eisen 

op sportgebied (g-sport), publieke toegankelijkheid en multifunctionaliteit. Daarnaast 

is het o.i. belangrijk om de diversiteit in het sport- en beweegaanbod te vergroten 

(meer dan voetbal en tennis). 

• Vergroot de beweegmogelijkheden in de openbare ruimte (bij uitstek de beweegoptie 

voor ouderen), m.n. wandel- en fietsvoorzieningen buiten de openbare wegen (2/3 

van de volwassenen sport ongeorganiseerd). Goede voorbeelden zijn bijv. het 

Oostwaardpad, Doornse Molenpad en Wijkerzand. Ontsluit (en verbind) grotere 

gebieden en leg Altena rond (onverharde/schelpenzand) fietspaden aan (zoals het 

Iris Vlinderpad).  

• Leg meer kleine (veilige) openbare sportparkjes, trapveldjes, fiets/mtb tracks aan, dat 

zal de buitenbeweegactiviteit buiten sterk vergroten. 

Voorgaande levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving (ook 

sociaal en maatschappelijk). 

Welke middelen kan de gemeente daarvoor o.a. inzetten?  

• Bij het benaderen van genoemde doelgroepen, lijkt een belangrijke rol weggelegd 

voor de buurtsportcoaches. Wij stellen vast dat deze momenteel veelal ingezet 

worden in onderwijssituaties, hetgeen naar onze mening niet gewenst is. Natuurlijk 

zijn wij voorstander van goed beweegonderwijs, maar daarvoor zijn o.i. vakdocenten 

bewegingsonderwijs de meest geschikte personen. Het vereist uiteraard een 

inspanning van de scholen om deze aan te trekken en/of de leraren daarvoor op te 

leiden. De gemeente zou de buurtsportcoaches in moeten zetten voor de 

gemeentelijke sport- en beweegambities.  

• Op het gebied van leefstijl en vitaal ouder worden kan o.i. ingehaakt worden op 

bestaande adviezen en bij vele lokale initiatieven op het gebied van leefomgeving, 

participatie, voeding, sociale activiteiten etc. 

• Door de Raad is al aangedrongen op structurele uitbreiding van het ambtelijke 

apparaat als het gaat om sport en bewegen, hetgeen wij uiteraard ook van harte 

aanbevelen. 

• Tenslotte pleiten wij voor het verhogen van de gemeentelijke inzet om het draagvlak 

voor sport en bewegen te vergroten. Wij willen een beroep doen op de 

verantwoordelijkheid van de bestuurder om het niet alleen bij mooie uitgangspunten, 

ambities en doelstellingen te laten. Het vergroten van de vitaliteit in Altena moet 

gepaard gaan met een hogere inzet van middelen en dus extra ruimte in de 

begroting.  

Wij adviseren de gemeente om naast de intensivering van het sport- en beweegbeleid, 

prioriteit te geven aan sociaal-, culturele voorziening voor kinderen en jongeren. 

Wij verzoeken het college dit advies integraal te delen met de Gemeenteraad. 
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Jan Bel     Kees Braat 

Voorzitter    secretaris 


