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10 december 2020 
 
Beste leden van de Sportraad. 
 
Op 11-05-2020 heeft de gemeente Altena van de Sportraad het volgende advies 
ontvangen. 
 
Advies: 

1. Wij stellen voor om in de binnensportcomplexen in de gemeente Altena geen 
alcohol toe te staan in de zaal. Dit duidelijk te maken door middels van 
duidelijke borden bij de ingang van de sportzalen. 

2. In overleg met de beheerders van de sportzalen aan te geven dat hierop 
toezicht dient te worden gehouden. 

3. Voor de overige sportlocaties in de gemeente de exploitanten duidelijk te 
maken om geen alcohol te schenken zolang de jeugd onder de 18 jaar aan het 
sporten is. 

4. De ouders van sportende jeugd te informeren over het alcoholbeleid in de 
gemeente Altena bij zowel binnen- als buitensportaccommodaties. 

 
Onderstaand een reactie hoe wij met dit advies zullen omgaan. 
 
Ad 1 -    De gemeente neemt dit advies over. Vanaf 1 januari 2021 wordt de regel, dat in 
alle zaalsportaccommodaties gebruik van (alcoholische) dranken en etenswaren alleen 
nog is toegestaan binnen de horecaruimte waar de consumpties zijn aangeschaft. 
Feitelijk bereiken we hiermee, dat er geen alcohol meer mee de zaal (inclusief tribunes, 
evt. aanwezig loopbordes, galerij, etc.) in wordt genomen.  
Ad 2 -    De beheerders en exploitanten van de binnensportaccommodaties en daarin 
aanwezige sportkantines worden over de onder ad 1 genoemde regel geïnformeerd, en 
verzocht hierop toezicht te houden. 
Ad 3 -    Dit actiepunt wordt meegenomen in de bredere context van het gemeentelijk 
gezondheidsbeleid. Het krijgt een plek binnen het beleid en de activiteiten die worden 
opgezet in het kader van vermindering van alcohol- en drugsgebruik. 
Ad 4 -    Dit actiepunt wordt meegenomen in de bredere context van het gemeentelijk 
gezondheidsbeleid. Het krijgt een plek binnen het beleid en de activiteiten die worden 
opgezet in het kader van vermindering van alcohol- en drugsgebruik. 
 
Verder heeft de Sportraad gepleit voor meer specifieke aandacht binnen het 
gemeentelijk beleid voor het thema gezonde leefstijl, waar meer 
sporten/bewegen en bijv. het aanbod in sportkantines onderdeel van uit 
zouden kunnen maken. 
Het thema gezonde leefstijl is een van de speerpunten binnen het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid, en zal vanuit die invalshoek de nodige 
aandacht krijgen. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Wilbert van Keulen 
Gemeente Altena 
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