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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen over het Programma Sportparken 2022–2030

Geachte mevrouw De Fouw,

Bij brief van 18 november 2021, bij ons ingekomen op 22 november 2021, heeft 
u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
namens de fractie GewoonDordt vragen gesteld over het Programma 
Sportparken 2022–2030.

Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Wat is er met sportverenigingen besproken of afgesproken over het 
betrekken van en faciliteren van fysiek beperkte Dordtenaren?

Antwoord Op pagina 30 (paragraaf 4.1.2) wordt de ambitie rondom ruimtelijke 
integratie benoemd. Bij het stukje "hoe gaan we dit bereiken" schrijven 
we: "We verbeteren de toegankelijkheid van sportparken voor mensen 
die slecht ter been zijn en voor gehandicapten". In de 
uitvoeringsagenda's die opgesteld worden, zullen we daar dus op 
ingaan.

Met sportverenigingen is op dit moment nog niks afgesproken over het 
betrekken van en faciliteren van fysiek beperkte Dordtenaren. Na 
instemming van uw gemeenteraad met het Programma Sportparken 
kunnen pas afspraken met sportverenigingen gemaakt worden.

Via het sportstimuleringsprogramma "Uniek Sporten" wordt in 
Dordrecht gewerkt aan het stimuleren van het sporten bewegen onder 
de doelgroep met een fysieke beperking. Vraag (van de doelgroep) en 
aanbod (van de sportorganisaties) wordt hierbij door een 
(buurt)sportcoach gematcht.

Vraag 2. Is er onderzocht wat de oorzaken, redenen of hindernissen zijn voor 
deze lage cijfers in bepaalde wijken?

Antwoord De sportdeelname index van april moet gezien worden als een 
nulmeting. We zijn voorzichtig om hier direct te grote conclusies uit te 
trekken. De huidige cijfers kunnen ook erg gekleurd zijn door de 
coronamaatregelen.

In januari 2022 zullen de resultaten van een tweede meting bekend 
zijn. Door dit onderzoek de komende jaren te herhalen, kunnen we 
uitspraken doen over de trend van deze cijfers. Aan de hand daarvan 
kan specifieker worden gekeken of er aanleiding is om verder in detail 
te kijken naar lage cijfers in bepaalde wijken. 
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Vraag 3. Wat wordt er gedaan om de mensen in deze wijken, die blijkbaar wel 
gemotiveerd zijn, extra te stimuleren (meer) te gaan sporten en 
bewegen?

Antwoord Voor het reguliere sportstimuleringsprogramma zijn de inzichten erg 
belangrijk en kunnen we focus leggen op wijken en/of doelgroepen. 
Door specifieke inzet van buurtsportcoaches kunnen we deze 
doelgroepen bereiken. Ook door eventuele regelingen (Dordtpas) onder 
de aandacht te brengen kan de stimulans voor elkaar gekregen 
worden.

Vraag 4. Kunt u aangeven in welke vorm onderwijs en zorg verbonden zouden 
moeten worden aan de sportparken en daar voorbeelden bij geven?

Antwoord Voor wat betreft onderwijs kan er gedacht worden aan het gebruiken 
van de sportfaciliteiten op een sportpark of zelfs over huisvesting op 
een sportpark. Er is verkennend gesproken met een speciaal 
onderwijsinstelling en een middelbaar onderwijsinstelling.

Voor wat betreft zorg kan er gedacht worden aan het gebruiken van de 
sportfaciliteiten op een sportpark. Dit jaar werd door een arts van het 
ziekenhuis gebruik gemaakt van de atletiekbaan voor een 
loopprogramma voor patiënten. Het kan ook gaan over vestiging van 
bijvoorbeeld een sportfysio op een sportpark.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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