
        *Z025763B7EA* 

1 van 5 

Nota van Inspraak 

Een brede basis voor sporten en bewegen 
Gemeente Leiderdorp 2020 

Inhoudsopgave 

Inleiding ............................................................................................................................................................................ 1 

Inspraakreacties en antwoorden ...................................................................................................................................... 2 

 

Inleiding 
Gedurende de periode van 2 oktober 2019 tot en met 30 oktober 2019 lag de ‘concept’ sport- en beweegnota ‘Een 
brede basis voor sporten en bewegen’ voor inspraak ter inzage. De Adviesraad Sociaal Domein en de Bloemerd 
Onroerend Goed & Sport BV (BOGS) hebben een inspraakreactie gegeven. De reacties richtten zich op de uitvoering 
van de ‘concept’ sport en beweegnota, de kaders van de sportnota 2013 – 2017, de sportnotitie ‘Bewegingsruimte’ 
2016 tot kaders en uitvoering van het mobiliteitsterrein. Ze hebben niet direct geleid tot aanpassingen van de 
concept sport- en beweegnota maar het zijn waardevolle aanbevelingen die we betrekken bij de realisatie van de 
doelen uit de sport- en beweegnota.
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Inspraakreacties en antwoorden 
Hoofdstuk Blz. Organisatie Inspraakreactie Categorie  Reactie college Gevolgen  

Programmatische 
elementen – 
Interventies 

13. Adviesraad 
Sociaal 
Domein 

Wanneer vanuit de zorg met name de eerste lijn het sporten 
geadviseerd wordt in het kader van leefstijlverbetering bij bv 
diabetes mellitus, overgewicht, zou door middel van een 
verwijzing Welzijn op recept door de huisarts een verbinding 
gelegd kunnen worden met Incluzio. Aan hen dan de taak om 
hier een vervolg aan te geven. 

Suggestie 
uitvoering 
sport- en 
beweegnota 

Dit is inderdaad hoe de samenwerking verloopt tussen de eerste 
lijnszorg, Incluzio Leiderdorp en het Leiderdorpse sport- en 
beweegaanbod.  

Geen 

Fysieke elementen 
– Accommodaties 

5. Adviesraad 
Sociaal 
Domein 

Welke voorzieningen worden beschikbaar gesteld aan de 
(lichamelijk/geestelijk) gehandicapte sporter? Welke is de rol 
van de gemeente hierbij? 

Vraag 
uitvoering 
Wmo  en 
uitvoering 
sport- en 
beweegnota 

Voorziening: bij een lichamelijke handicap kan je op basis van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in aanmerking 
komen voor een voorziening (bijvoorbeeld een sportrolstoel). 
Aanbod: Incluzio Leiderdorp ondersteunt bij het vinden van 
geschikt sport- en beweegaanbod (zowel op lichamelijk als op 
geestelijk gebied). 

Geen 

Fysieke elementen 
– Accommodaties 

5. Adviesraad 
Sociaal 
Domein 

Draag zorg voor voldoende fietsparkeerplekken en geef 
hierbij voorrang aan parkeerplekken voor bijzondere 
voertuigen, zoals scootmobielen en aangepaste fietsen. Dit 
motiveert om met fiets of scootmobiel te komen in plaats 
van met de auto. 

Uitvoering 
fietsnota 

Het verhogen van het fietsgebruik is een doelstelling van de 
fietsnota. Tevens draagt het gebruik van de fiets in plaats van de 
auto bij aan bewegen en dus aan onze ambitie vanuit de sport- 
en beweegnota. Om het fietsgebruik te stimuleren wordt onder 
andere aandacht besteed aan voldoende en kwalitatief goede 
stallingen. Vanuit de Fietsnota wordt ingezet op ‘het uitbreiden 
van het aantal fietsparkeerplaatsen bij winkelgebieden, scholen, 
sportverenigingen en R-net haltes’. Dit heeft ook invloed op de 
ruimte voor bijzondere voertuigen, zoals scootmobielen en 
aangepaste fietsen.  

Geen 

Fysieke elementen 
– Accommodaties  

5. Adviesraad 
Sociaal 
Domein 

De akoestiek in de sportgelegenheden is essentieel voor high 
sensitive personen (onder meer gehoorbeperking, autisme 
en alzheimer). Gebruik en inrichting van kantine en 
sportgelegenheid zijn een verantwoordelijkheid van de 
verenigingen, die er gehuisvest zijn, zelf. Het verdient 
aanbeveling dit onder de aandacht van de verenigingen te 
brengen. 

Uitvoering 
sport- en 
beweegnota 

Verenigingen zijn inderdaad verantwoordelijk, op basis van 
afspraken uit het arrangementenmodel, voor de 
buitensportaccommodaties en clubhuizen. Sportfondsen 
Leiderdorp exploiteert de sporthallen voor de gemeente 
Leiderdorp. Een van de ambities uit het lokale sportakkoord is 
inclusief sporten en bewegen. Hiermee bedoelen we 
toegankelijkheid voor iedereen, van jong tot oud, rijk en arm, 
met en zonder beperking. In de komende periode spreken we 
over dit onderwerp met alle aanbieders van sporten en bewegen 
in Leiderdorp. Wanneer de akoestiek een belemmering vormt 
om deel te nemen aan sporten en bewegen dan is dit zeker een 
gespreksonderwerp. Mocht een inwoner op zoek zijn naar 
passend sport- en beweegaanbod dan kan Incluzio Leiderdorp 
ondersteunen met het vinden hiervan. 

Geen 

Fysieke elementen 
– Accommodaties 

5. Adviesraad 
Sociaal 
Domein 

Tekstueel: CO2; graag de 2 in subscript: CO2 Tekstueel Aangepast Tekstuele 
aanpassing 

Fysieke elementen 
– Openbare ruimte 

7. Adviesraad 
Sociaal 
Domein 

De kwaliteit van de fietspaden is een punt van voortdurende 
aandacht. Dit is ook noodzakelijk: een onveilig gevoel tijdens 
het fietsen stimuleert niet. Hierbij aansluitend: het 
overhangend groen langs fietspaden draagt niet bij aan een 

Suggestie 
onderhoud 
openbare 
ruimte 

Om sporten en bewegen in de openbare ruimte te stimuleren 
onderhouden we de openbare ruimte goed. Het beheer van de 
openbare ruimte doen we volgens beeldkwaliteitsniveau B. Wat 
dit per gebiedstype (bijvoorbeeld centrum, woongebied of 

Geen 
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veilig gevoel. 
 

bedrijventerrein) in Leiderdorp betekent kunt u terugvinden in 
de beheervisie openbare ruimte. 

Fysieke elementen 
– Openbare ruimte 

7. Adviesraad 
Sociaal 
Domein 

Het gebruik van duo fietsen is in opmars (Fietsmaatjes). Om 
de bereikbaarheid voor deze fietsen te vergroten is aandacht 
nodig voor de breedte tussen paaltjes op de fietspaden. 
Hetzelfde geldt voor bakfietsen. 

Uitvoering 
mobiliteit 

De gemeente Leiderdorp heeft in de afgelopen jaren 
fietspaaltjes waar mogelijk verwijderd. Fietspaaltjes die we 
handhaven hebben als doel het voorkomen van autoverkeer via 
de fietsdoorsteekjes. De te handhaven fietspaaltjes worden 
vervangen door een variant die beter zichtbaar en 
vergevingsgezinder is om het aantal enkelvoudige ongevallen 
(=ongevallen waar 1 persoon betrokken bij is, bijvoorbeeld 
ongeval met een object) met ernstig letsel te voorkomen. Wel 
dienen fietspaaltjes auto’s te weren van het fietspad. Dit kan tot 
consequentie hebben dat brede duofietsen ook geen gebruik 
van het fietspad kunnen maken. Graag ontvangen we de locaties 
waar duofietsen regelmatig fietspaaltjes passeren, zodat 
uitgezocht kan worden of maatwerk mogelijk is. 

Geen 

Fysieke elementen 
– Openbare ruimte 

7. Adviesraad 
Sociaal 
Domein 

Aansluiting bij fietsknooppuntroutes in de regio. Daarbij 
ervoor zorgen dat de knooppuntenborden zo geplaatst zijn 
dat mensen de borden kunnen lezen, zittend op hun 
scootmobiel of aangepaste fiets. Eventueel aangevuld met 
de suggestie van kennisneming van bestaande apps zoals 
Fietsknoop, Fiets!, Fietsnetwerk, Fietsen (van de 
ANWB),MapsMe, Viewranger. 

Suggestie voor 
mobiliteit en 
recreatie 

Het recreatiebeleid draagt onder andere bij aan het 
wandelknooppuntensysteem, het fietsknooppuntensysteem en 
het sloepennetwerk. De input over de leesbaarheid van de 
borden voor inwoners zittend in een scootmobiel of aangepaste 
fiets nemen we mee in de uitwerking van de mobiliteitsvisie.  

Geen 

Fysieke elementen 
– Openbare ruimte 

7. Adviesraad 
Sociaal 
Domein 

De schuine opritten van rijbaan naar fietspad verdienen 
aandacht. Bijvoorbeeld tegenover het Zwembad De Does zijn 
ze te steil, zeker in combinatie met het smalle eenrichting 
fietspad. Dit is een onneembare hindernis waardoor fietsers 
de rijbaan nemen en bij de bushalte het fietspad op gaan. 

Suggestie voor 
mobiliteit 

Vanwege beperkte ruimte is het niet overal mogelijk om 
fietsopritten met een flauwe hoek aan te leggen. Bij 
aanpassingen van (fiets)infrastructuur wordt hiermee rekening 
gehouden, door CROW richtlijnen te volgen. Voor het 
aangedragen voorbeeld: de fietsoprit heeft vanwege de 
beperkte ruimte hier de breedte van de trottoirband om het 
hoogte verschil te overwinnen. Bij een flauwere opgang zou de 
oprit tot in het fietspad komen dat ongewenst is vanwege 
comfort fietspad. Helaas is op deze genoemde locatie geen 
andere wijze van uitvoering mogelijk. 

Geen 

Fysieke elementen 
– Openbare ruimte 

7. Adviesraad 
Sociaal 
Domein 

Duidelijk aangeven van op- en afritten. Bijvoorbeeld: de oprit 
bij het gemeentehuis is moeilijk te vinden (bij parkeerplaats) 
voor fietsrolstoel en driewielers. De fietsenstalling is aan de 
voorkant en de oprit is aan de zijkant, zonder enige 
aanwijzing. 

Suggestie voor 
mobiliteit 

De op- en afritten om van de weg/fietspad op het trottoir te 
komen zijn gerealiseerd om minder validen die gebruik maken 
van rollators en rolstoelen  eenvoudig toegang te bieden tot het 
trottoir. Wat betreft het aangedragen voorbeeld: de faciliteit om 
met dit vervoersmiddel het trottoir op te komen is aanwezig 
binnen een acceptabele afstand. We brengen geen 
‘aanwijzingen’ aan. 

Geen 

Fysieke elementen 
– Openbare ruimte 

7. Adviesraad 
Sociaal 
Domein 

Het beschikbaar stellen van fietsroutes via een website en 
het in overleg met doelgroepen maken van routes die 
bijzonder geschikt zijn. Denk hierbij aan Incluzio fietsgroep, 
Fietsmaatjes , scootmobiel groepen en gebruikers van 
bijzondere fietsen. Op de website 
https://fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl/routes-en-
pleisterplaatsen/ staan routes die voor duo fietsen geschikt 

Suggestie 
uitvoering 
sport- en 
beweegnota 

Deze website is een mooi voorbeeld van hoe sporten en 
bewegen inclusief, dus voor iedereen, kan worden gemaakt. 
Deze website is een mooi voorbeeld van hoe sporten en 
bewegen inclusief, dus voor iedereen, kan worden gemaakt. We 
zien voor onszelf geen rol weggelegd in het maken van routes. 
Wel nemen we uw suggestie mee om na te denken over een 
website waarop routes geplaatst kunnen worden. 

Geen 
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zijn en daarmee ook voor andere bijzondere fietsen en 
scootmobielen. 

 

Aanleiding  2. BOGS De 3 hoofddoelstellingen kunnen wij onderschrijven, echter 
het op afstand zetten van beheer en onderhoud van de 
sportvelden, daarvan kan m.i. de komende 10 jaar geen 
sprake van zijn, een nobel streven, maar niet realistisch. Of je 
alle sportverenigingen op dit moment gelijkwaardig kan 
behandelen, daar zetten wij ook vraagtekens bij, de ene 
verenging is de andere niet. De BOGS is voorstander om 
meer maatwerk per vereniging te leveren. 

Uitvoering 
sportnotitie 
bewegingsruim
te 2016 en 
uitvoering 
nieuwe sport- 
en beweegnota 

De drie hoofddoelstellingen uit de aanleiding verwijzen naar het 
sport- en beweegbeleid 2013 - 2017. Dit beleid was voornamelijk 
gericht op ‘accommodaties’ en bevat de kaders voor afspraken 
over huur, erfpacht, onderhoud en vervanging. Destijds bleek al 
dat het in de praktijk lastig is om verschillende sportverenigingen 
onderling te vergelijken. Het klopt inderdaad dat de ene 
vereniging de andere niet is. Dit is ook niet waar we naar 
streven. Wat we wel nastreven is een gelijkwaardige en 
transparante manier om afspraken met verenigingen met 
gelijksoortige kenmerken te maken. Dit heeft het 
arrangementenmodel geboden en biedt het nog steeds. Het 
arrangementenmodel is echter geen doel op zich. Het biedt de 
kaders maar er is ruimte voor maatwerk, dit geldt ook voor de 
BOGS. Omdat het helderheid verschaft over waar verenigingen 
en de gemeente aan toe zijn handhaven we het huidige 
arrangementenmodel. 

Geen 

Fysieke elementen 
– Accommodaties 

5 en 
6 

BOGS Door een grote investering in een nieuw multifunctioneel 
complex in 2017/2018 zijn wij genoodzaakt hoge huurlasten 
in rekening brengen, dat was hoog nodig en is in overleg met 
de gemeente gerealiseerd. Alle aandacht dient voor 
verenigingen uit te gaan naar zoals u het noemt het sport- en 
beweegkapitaal, zodat ze kunnen zorgen voor goede trainers 
en begeleiding. De ontplooide initiatieven zijn zeer 
prijzenswaardig, u investeert in sport- en beweegkapitaal, 
echter de financiële injectie om dit mogelijk te maken 
ontbreekt in de nota.  

 
De vv RCL is naar onze stellige overtuiging op weg om een 
vitale vereniging te worden, dat is het grote doel, echter zij 
moet wel de tijd krijgen om naar naar toe te groeien. De 
gemeente kan hieraan bijdragen door een grote bijdrage 
leveren aan het onderhoud van de velden en het groen 
daarom heen. 

Uitvoering 
sportnotitie 
bewegingsruim
te 2016 en 
uitvoering 
nieuwe sport- 
en beweegnota 

We vragen niet niks van verenigingen. Ze zijn verantwoordelijk 
voor hun continuïteit op zowel de korte als op de lange termijn. 
Dit kan niet zonder financiële en organisatorische gezondheid. 
Onze aandacht is in de afgelopen jaren vooral uitgegaan naar 
verenigingen en afspraken over huur, onderhoud, erfpacht en 
vervanging. Hoewel dit van invloed is op de financiële situatie 
van verenigingen is de ‘vitaliteit’ van verenigingen – een gezond 
ledenbestand, een toereikende organisatie van 
verenigingstaken, voldoende menskracht en kennis om de 
vereniging op een adequate wijze te exploiteren – dat eveneens. 
In de komende periode richten we onze aandacht daarom meer 
op de ‘inhoudelijke’ kant van sporten en bewegen. Daarnaast 
blijven we met verenigingen in overleg over het afronden van de 
afspraken van het arrangementenmodel en het daarbij horende 
maatwerk. Zo zijn we ook in overleg met BOGS en RCL over het 
onderhoud. Wanneer we met partners spreken over de meer 
‘inhoudelijke kant’, constateren we dat er een kans ligt in het 
verbinden en versterken van de samenwerking in het sport en 
beweegaanbod. Daarom zetten we onder andere een lokaal 
sportakkoord in als middel. Dit brengt een financiële bijdrage 
vanuit de Rijksoverheid met zich mee. 

Geen 

Sociale elementen 
– Verenigingen 

9 BOGS Of een vitaliteitscoach van Incluzio hieraan bij kan dragen 
betwijfelen wij, we weten zelf donders goed waar de 
problemen zitten. Die kan Incluzio waarschijnlijk ook wel 
constateren, maar niet oplossen. Misschien dat Incluzio kan 
meehelpen om vrijwilligers (het werkkapitaal) te werven, 
daar is nl. een chronisch gebrek aan. 

Uitvoering 
sport- en 
beweegnota 

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het signaleren en 
aandragen van oplossingen voor vraagstukken of eventuele 
problemen. Sportbonden, Incluzio Leiderdorp en de gemeente 
hebben ieder hun eigen expertise wanneer het gaat om het 
bieden van ondersteuning. De ondersteuning van Incluzio 
Leiderdorp is onder andere gericht op het verbinden van vraag 
en aanbod van vrijwilligers en inwoners. Op dat terrein kan zij 

Geen 
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dus wel degelijk bijdragen aan het helpen oplossen of 
verminderen van een probleem. 

Financieel kader – 
Lokaal 
sportakkoord 

14 BOGS Een lokaal sportakkoord is een mooi streven, maar dan zal 
iedere vereniging boven zich zelf uit moeten stijgen, anders 
brengt iedereen zijn eigen problemen op tafel en dan wordt 
het niets.  

Uitvoering 
sport- en 
beweegnota 

Met de meeste verenigingen zijn inmiddels afspraken gemaakt 
over huur, erfpacht, onderhoud en vervanging of zijn we in een 
vergevorderd stadium met het maken van zulke afspraken. We 
vertrouwen er daarom op dat er op dit moment ruimte is 
gekomen om samen naar de meer inhoudelijke kant van sporten 
en bewegen  te kijken en gezamenlijke ambities te onderzoeken. 

Geen 

 


