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Leiderdorp, 19 oktober 2019 
 
 
 
Onderwerp: Concept-nota Sporten en bewegen 
  
 
 
Geacht college, 
 
Onlangs ontving de adviesraad het verzoek om, indien gewenst, advies uit te brengen over de 
concept-nota Sporten en bewegen. Van deze gelegenheid maakt de adviesraad gaarne gebruik. 
Het is een heldere nota waarin, en dat waardeert de adviesraad bijzonder, een totaalpakket aan 
sporten en bewegen wordt aangeboden, geheel in lijn met de titel “Een brede basis voor sporten en 
bewegen”. De concept-nota stimuleert het sporten en bewegen in algemene zin, dus ook los van 
sporten en bewegen in verenigingsverband.  
De adviesraad heeft een aantal opmerkingen c.q. tips, die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het 
aanbod. 

• Algemeen 
o 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. 

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

• Ten aanzien van de toegankelijkheid van accommodaties (pagina 5) 
o 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. 

o 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. 

o (tekstueel: CO2; graag de 2 in subscript: CO2) 

• Ten aanzien van de openbare ruime (pagina 7) 
o De kwaliteit van de fietspaden is een punt van voortdurende aandacht. Dit is ook 

noodzakelijk: een onveilig gevoel tijdens het fietsen stimuleert niet. 
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o Hierbij aansluitend: het overhangend groen langs fietspaden draagt niet bij aan een veilig 
gevoel. 

o 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. 

o 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.  

o 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.  

o 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. 

• Ten aanzien van de fietsroutes 
o 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 zijn en daarmee ook voor andere 
bijzondere fietsen en scootmobielen.  

 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de adviesraad sociaal domein,  
H. van der Zande 

Voorzitter  
 
C.C.: Griffie gemeenteraad 
 
 

https://fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl/routes-en-pleisterplaatsen/

