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Onderwerp Vervolgstappen toegankelijkheid sportaccommodaties 

Geachte heer, mevrouw, 

Begin dit jaar hebben wij u geinformee d over de uitkomsten van de uitgevoerde quick-scan 
naar de toegankelijkheid van binnensp rtaccommodaties Dit als vervolg op de toezegging 

d 
van wethouder Bezuijen om dit voor de sportaccommodaties reeds in beeld te hebben 
Uit het onderzoek kon geconcludeerd worden dat van alle sportaccommodaties met name 
een aantal gymzalen minder toegankeli~k zijn voor mensen met een lichamelijke beperkmg 
De sporthallen kennen deze belemmeringen niet 

Wij hebben u in de brief toegezegd hier, na het onderzoek van alle openbare 
accommodaties, binnen een nog op te stellen beleidsmonitor Nota Geboden Toegang, 
op terug te komen. Deze monitor staat echter pas gepland voor 2012, waarmee ook de 
notitie over de sportaccommodaties nog even op zich zou laten wachten. 
Gezien de aan de raad gedane toezegging inzake de toegankelijkheid van sport- c.q 
gymzalen hebben wij echter niet willen wachten en hebben wij voor deze 
binnensportaccommodaties reeds een verdiepingsonderzoek ingesteld. In deze brief 
berichten wij u graag over de uitkomsten daarvan, die komend jaar ook in de beleidsmonitor 
Nota Geboden toegang zullen worden meegenomen. 

In samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer, Belangengroep Gehandicapten 
Haarlemmermeer en Sportfondsen Haarlemmermeer is het feitelijk gebruik van de 
binnensportaccommodaties in kaart gebracht. 
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Van de 23 accommodaties, die in dit kader nader onderzocht zijn op toegankelijkheid, 
worden er zes door aangepaste sporters gebruikt. Van deze zes zalen worden drie door het 
eerdere onderzoek als minder toegankelijke gymzalen bestempeld. 
Uit het aanvullende onderzoek met de betrokken organisaties is gebleken dat er op dit 
moment geen aanwijzingen zijn dat de aangepaste sporters problemen ondervinden met de 
toegankelijkheid of het gebruik van de faciliteiten van deze gymzalen. Ook bij de exploitant 
van de accommodaties zijn geen klachten over belemmeringen bekend. 
De vraag is echter ook of er meer mensen met een beperking gaan sporten als er meer 
toegankelijke gymzalen zouden zijn of dat het huidige aanbod inderdaad is. Om deze vraag 
te kunnen beantwoorden is meer informatie nodig. 

Om op deze vraag actief in te kunnen spelen en mogelijke veranderingen goed in beeld te 
houden, zal het aangepaste sportgebruik door Sportservice Haarlemmermeer (SSH) in 
samenwerking met de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer worden gemonitord. 
Indien noodzakelijk zullen wij op zoek gaan naar passende oplossingen. Binnen de 
bestaande budgetten zijn hiervoor middelen beschikbaar. 

Wij vertrouwen erop dat wij de raad met dit aanvullende onderzoek en deze berichtgeving op 
juiste wijze hebben geïnformeerd over de toegankelijkheid van de sportaccommodaties. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, * -e 
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f namens de Belangeng andicapten Haarlemmermeer en 
Sportservice Haarlemmermeer 



""oegankelijlcheid sparthallen en sportzalen 

Uit onderzoek van de gemeente (onder  alle sportaccommodaties rn eigendom van d e  gemeente  en in 

beheer van Sportfondsen) komt naar voren dat d e  drie sporthallen in d e  gemeente  redelijk to t  goed 

toegankelijk zijg voor mensen met een  beperking. De gymzalen die onderzocht zijn iateen echter  o p  

veel punten te wensen over. 

Na bekeken te hebben waar mensen met  een beperking o p  dit moment  sporten, biijkt dar er wel een  

aantal spartgroepen voor mensen rnel een beperl<ing in d e  sporthaiieri trainen, m m r  da t  e r  

nauweiijlts irr d e  gymzalen die ziin onderzocht wordt gesport door deze doelgroep. Maar in drie 

gevalie13 sport  e r  een groep voor mensei-r met e e n  beperlting in een gymzaal. 

De vraag die ontstaat is: Is het aanbod voldoende o p  d e  vraag afgestemd? Op dil moment  zijn e r  

geen duidelijke aanwijzingen vanuit de  doelgroep d a t  hierin iets gemist wordt,  Maar sporten mensen 

met  een  beperleing niet in d e  gymzaal omdat  de zaal niet toegankelijl< i s  terwijl ze her we8 graag 

souden willen? 8 f  !?ebben mensen met een  beperking geen behoef& oom meer in d e  gymzalen te  

sporten e n  zijn d e  ai toeganketiji<e gymzalen e n  sporthalfen die  e r  nu zijn voldoen? Dat. e r  o p  dit 

moment  geen durdeiijkr? aanwijzingen zijn voor d e  eers te  vraag beteicent niet automatisch d a t  liet 

aanpassen van d e  gymzalen ot?nodig is.. Of het toegankeiijker maken van meerdere gymzalen zai 

leiden t o t  e e n  toename van het gebruiic door zowei bestaande ais nieuwe aangepaste sporters rs op  

dit moment  niet bekend. 

Logisch zou zijn d a l  mensen met  een  beperkitig graag dicht bij huis sporten, en da t  zou ervoor pleiten 

om in elke wijlt ten minste één  toegankelijke gymzaal/sporthai t e  hebben. Maar om t e  bepalen of d e  

behoefte hiernijar i s  onder dc doelgroep is er meer  informatie nodig. Na overleg met  Erik Mergod 

(gemeente  Haarlemmermee1.) en BGH (Bob Cheval lere~~ en Andre Pijriakker) is geconcludeerd da t  de  

in for r~~a t ie  s m  dit t e  bepalen e r  nu niet is, 

Deze vraag die e r  nu ligt gaal de  gemeen* kîaarlerrtrnerr(~eer samen met Sportservice 

I-iaarlemmermee en BGH In d e  nabije toekomst zo goed mogelijk beantwoorden. Wanneer dit 

duideiijk IS zal e r  opnieuw gel<elten worden naar wat w~rtseli jk is en  welke gymzalen eventueel 

aangepast zullen moeten worden. 


