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Memo 
Datum  oktober 2022 

Aan  Samenstellers Beleidsnota’s Gezondheid en Sport 

CC  Gideon van Wijk en Hella de Ridder 

Van  Sportraad Altena 

Onderwerp 1e reactie Beleidsnota’s Gezondheid en Sport 

 
 
De Sportraad Altena heeft kennisgenomen van de Beleidsnota’s Gezondheid en Sport en 
heeft hierbij een eerste reactie samengesteld t.b.v. de bijeenkomst Maatschappelijke 
Agenda Sociaal Domein op 14 november 2022. 
 
Algemeen 
De Sportraad is content met het feit dat er nu een tweetal nota’s liggen die duidelijk richting 
geven en een goede ambitie uitspreken. Wij hebben wel behoefte aan nadere duiding van 
vermelde uitgangspunten en zien ruimte voor aanvulling, aanscherping en het verder 
concretiseren van doelen, uitvoering en tijdspaden. 
 
Gezien de samenhang van de nota’s geven we onze bevindingen weer als ware het één 
geheel. 
 
Basisgegevens 
Zoals eerder bekend is geworden o.a. uit de bevindingen van de Rekenkamercommissie, 
blijkt dat de inwoners van Altena een relatief (grote) achterstand hebben op het gebied van 
voldoende bewegen.  
Tevens is de demografische samenstelling van de inwoners van Altena zodanig dat er een 
oververtegenwoordiging is van 50+ inwoners. 
 
Op het gebied van gezondheid is veel winst te behalen middels onderwijs, educatie en 
informatie, maar zeker ook door het inrichten van goede faciliteiten. Zo missen we o.a. 
aandacht voor locaties en/of initiatieven voor het samenkomen van jongeren (en senioren), 
daar is naar onze mening een groot gebrek aan. 
 
Eerder heeft de Sportraad aandacht gevraagd voor het op orde brengen van de 
Gemeentelijke administratie als het gaat om sportaanbieders en hun contactpersonen. Dit 
is naar onze mening nog steeds actueel. 
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Het huidige aanbod van m.n. binnensportfaciliteiten is niet up-to-date. De aantallen lijken 
wellicht voldoende, maar de kwaliteit is dat geenszins. Alle drie de bestaande sporthallen 
zijn zwaar verouderd en/of niet deugdelijk. 
 
Ambitieuze plannen behoeven ook ambitieuze uitvoerders. Mede gezien de relatieve 
achterstand die er in Altena bestaat op het gebied van bewegen en de ambitie om een vitale 
Gemeente te zijn, is een investering in menskracht o.i. onvermijdelijk.  
 
Aanbevelingen 

- Formuleer duidelijk(-er) doelgroepen en stem beleid daarop af . Bijvoorbeeld: - 
jongeren met leeftijdsindeling, - senioren 35+ en 70+, - inwoners met een 
beperking, - in-actieven w.o. statushouders e.a. 

- Vergroot niet alleen de aandacht, maar faciliteer ook. 
- Voorkom dat commerciële partijen voorsorteren en beleid mede bepalen. 
- Onderzoek of er voldoende draagvlak is voor in te zetten beleid en/of creëer waar 

mogelijk (meer) draagvlak. 
- Er is een belangrijke rol voor de buurtsport coaches, het losweken uit het onderwijs 

*) kost meer dan een 0,5 jaar, houdt daar rekening mee in de planning. 
- Investeer extra in mensen en middelen (gezien de achterstand, meer dan in de 

achterliggende perioden). 
- Het accommodatiebeleid moet synchroon lopen met de ambities uit deze nota’s. 

Kwaliteitsverbeteringen zijn een keiharde noodzaak. 
- Maak alle plannen SMART (hoe uitgevoerd, door wie, wanneer en met meetbare 

resultaten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) In de financiering van (basis-) scholen is voorzien in het geven van LO onderwijs. Scholen worden geachte zelf hun leerkrachten op te 
(laten) leiden om LO-onderwijs te geven en/of vakleerkrachten aan te trekken. 

 
   
 
 
 


