
 
 

Dordrecht, 7 december 2021 

 

Beste collega’s, 

 

Hierbij de aandachtspunten van Gewoon Dordt voor de bespreking van het Programma Sportparken 

2022 – 2030 in de commissie Sociale Leefomgeving van 14 december 2021 

 

Toegankelijkheid 

Iedereen in Dordt moet (kunnen) meedoen en als dat voor sommigen wat lastiger is, dat die daarbij 

hulp en ondersteuning moeten krijgen. Hiervoor moeten sportparken en accommodaties voor 

iedereen toegankelijk zijn. Omdat dit programma als basis moet dienen voor uitwerking per sportpark, 

vinden we dat in het programma duidelijk  de voorwaarden voor toegankelijkheid moeten worden 

vermeld.  

Hierbij moet rekening gehouden met afstemming van het aanbod op de behoeften van de gebruiker 

en moeten de aanbevelingen van de gebruikers, ervaringsdeskundigen en hun belangenverenigingen 

het uitgangspunt zijn van het te ontwikkelen beleid. Zoals bijvoorbeeld de Richtlijnen Toegankelijkheid 

Buitensportaccommodaties en Indoor Sportaccommodaties van Kennisbank Sport en Bewegen. 

 Gewoon Dordt stelt voor dat in het sportprogramma de uitgangspunten zoals hierboven 

beschreven worden opgenomen, zodat wordt geborgd dat deze vervolgens worden 

meegenomen in de uitvoeringsagenda per sportpark. (H2, 18/81) 

Kwetsbare groepen 

Het rapport van NOC-NSF over Sportdeelname in Dordrecht toont aan dat vooral in een aantal toch al 

kwetsbare wijken de sport- en bewegingscijfers laag zijn. Ook geeft het rapport aan dat er onder de 

inwoners op zich wel de ambitie leeft meer te gaan sporten en bewegen.  

Sportdeelnamemeting Dordrecht over de maand april 2021: 33% heeft niet gesport, 43% 

daarvan wil hier verandering in brengen (H2, 14/81)  

“Uit onderzoek en praktijk blijkt dat sport en bewegen een positieve bijdrage kan leveren aan de 

fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast maakt het mensen sociaal en emotioneel sterker. Ook 

verschillende kwetsbare groepen (zoals ouderen, jeugd uit een achterstandssituatie en mensen met 

een fysieke of mentale beperking) ervaren hiervan persoonlijke voordelen. Uiteindelijk levert de inzet 

van sport en bewegen ook maatschappelijk en financieel iets op.” (Kenniscentrum Sport en Bewegen) 

Jongeren 

In onderzoek onder jeugdigen uit gezinnen met een laag inkomen is gekeken naar ‘wat werkt om ze te 

binden en behouden bij sport en bewegen’. Hierbij zijn 20 ‘werkzame elementen’ gevonden. Graag 

zouden we zien dat de gemeente Dordrecht kennis neemt van deze elementen; bekijkt welke van 

toepassing zijn op inwoners / jongeren in Dordrecht en deze inzichten meeneemt in overlegsituaties 

met sportverenigingen. 

https://www.bsnc.nl/wp-content/uploads/2015/12/Richtlijnen-Toegankelijkheid-Buitensportaccomodaties.pdf
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=7224&m=1473160389&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/themas/meedoen-door-sport-en-bewegen/
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9981&m=1618484104&action=file.download


 
Ouderen 

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Ouderen die zijn opgenomen of verbonden zijn 

aan instellingen krijgen over het algemeen afgestemde beweegprogramma’s aangeboden. De 

thuiswonende ouderen niet. De huidige (10) sportcoaches van Dordrecht Sport 

(dordtsport.nl/sportcoaches) lijken zich allemaal te richten op scholen en jongeren. 

 Gewoon Dordt zou graag zien dat in de overleggen met de betrokken partijen van het 

participatietraject (H2, 16/81) de ambitie wordt meegenomen en besproken wordt hoe deze 

kwetsbare groepen beter te bereiken, meer sport en beweging te stimuleren en aan te sluiten 

bij hun specifieke sport- en bewegingsbehoeften. 

 Gewoon Dordt wil graag dat er sportcoaches zijn/komen die zich specifiek richten op 

doelgroepen als (ongeorganiseerde) volwassenen, volwassen met afstand tot de sport (onder 

andere mensen met een chronische ziekte of met een fysieke of mentale beperking) en 

(thuiswonende) ouderen. 

 

 


