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Op 11 januari 2022 heeft u advies uitgebracht over de 
uitgangspuntennota’s voor Sport en Gezondheid. Middels deze brief 
reageren wij op uw advies. Wij bieden u in de eerste plaats onze excuses 
aan voor de late beantwoording.  
 
Inhoudelijk heeft u in hoofdlijnen de volgende punten in uw brief. Op ieder 
van de punten gaan wij hieronder in. 
 

1. Doelgroepenbeleid 
We omarmen de doelgroepen zoals omschreven door de sportraad 
in uw advies. We zien dat naast de traditionele doelgroepen 
ouderen, jongeren/ kinderen en mensen met een beperking, het 
van belang is om ook te verbreden naar de groep inactieve 
inwoners. In het kader van activiteiten rondom het sportakkoord en 
leefstijlakkoord worden de mogelijkheden verkend met 
verenigingen om voor deze doelgroepen nieuw aanbod te 
ontwikkelen. Deze activiteiten zullen bij succes worden 
gecontinueerd onder het sportbeleid.  
 

2. Versterken van verenigingen 
Bij het vormgeven van de definitieve beleidsnota zal het 
uitgangspunt Vitale Verenigingen verder worden uitgewerkt. 
Binnen dit uitgangspunt zal  absoluut aandacht zijn voor het 
versterken en verstevigen van de verenigingen van Altena. Dit 
doen we in nauw overleg met de Adviseur Lokale Sport van 
NOC*NSF en andere mogelijke partners. Daarmee borgen we dat 
we aansluiten op bestaande structuren én dat we geen zaken 
dubbel organiseren. 
  

3. Zet in op kwalitatief hoogwaardige sportinfrastructuur 
Parallel aan het uitwerken van de beleidsnota’s Sport & Bewegen en 
Gezondheid werken we ook aan een nota aangaande het strategisch 
accommodatiebeleid. In deze nota zal o.a. de sportinfrastructuur 
verder worden beschreven, evenals de (sociaal)culturele 
voorzieningen voor kinderen. De sportraad heeft in de afgelopen 
maanden haar advies uitgebracht op de uitgangspunten voor deze 
nota en zal uiteraard ook verder betrokken worden binnen het proces 
waarin de definitieve beleidsnota word gevormd. 
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4. Vergroot beweegmogelijkheden in de openbare ruimte 
We zien als gemeente ook de verschuiving naar meer sporten en bewegen in de 
openbare ruimte. Daarmee komt in de nieuwe sport- en beweegnota expliciet 
aandacht voor het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte. Hierbij 
geven input o.a. aan het ontwikkelen van speelbeleid of input voor de 
omgevingsvisie van de gemeente Altena.  
  

5. Inzet buurtsportcoaches  en ambtenaar sport 
Gedurende de behandeling van de uitgangspuntennota’s Sport en Gezondheid 
in de gemeenteraad heeft de wethouder de toezegging gedaan om bij de 
definitieve beleidsnota een realistische financiële paragraaf uit te werken. Dit 
gaat over de middelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelen die 
gesteld worden binnen de nota. Hieronder valt óók de inzet van de 
buurtsportcoaches. De nieuwe nota kan invloed hebben op zowel de inzet van 
de buurtsportcoaches als op de beschikbare uren van de buurtsportcoaches en 
de ambtenaren sport.  
 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, 
 

 
 
H.W. Groeneveld 
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