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Geachte sportformateur, Beste Mijke,
Op 9 maart waren Peter Waalboer en Erik Olijerhoek namens het Platform
Gehandicapten Leiden aanwezig bij de bijeenkomst over het Sportakkoord Leiden.
Wij willen u hartelijk bedanken voor de uitnodiging en de daarbij behorende
mogelijkheid om de belangen van onze achterban te behartigen.
Wij hebben het einde van de bijeenkomst helaas moeten missen. Ook voor vervoer
ben je met een beperking vaak afhankelijk van anderen. De bus naar huis rijdt in
de avonduren maar zeer beperkt. Daarom moesten wij om 22 uur echt weg.
In deze brief leest u nog eens onze belangrijkste suggesties. Gezien onze
achtergrond zal het u niet verbazen dat wij bijzondere aandacht hebben voor
inclusie en dan met name voor mensen met een beperking.
Titel
Gelukkig heeft u ons voorstel om de titel “afstand tot de maatschappij” te wijzigen
in “afstand tot sport en bewegen” overgenomen. Daar gaat het hier immers om.
Inclusie
In eerste instantie lijkt het mooi als drie van de zeven tafels over inclusie gaan.
Toch maken wij ons zorgen over de plaats die het aangepast sporten lijkt te krijgen
in het akkoord. U kiest ervoor om ouderen en jeugd ieder apart te noemen van de
rest van mensen met een afstand tot sport en bewegen.
Voor mensen met een beperking is de afstand tot sport en bewegen vaak meer dan
alleen een sociale drempel. Er moeten daadwerkelijk fysieke drempels worden
weggenomen. Accomodaties en sportmaterialen moeten aan voorwaarden voldoen
om te kunnen participeren. Hierin verschilt de afstand tot sport en bewegen
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wezenlijk van die voor de andere groepen die tijdens de bijeenkomst onder het
kopje inclusie aan de orde zijn gekomen.
VN-Verdrag
Graag willen wij via deze weg extra aandacht vragen voor de doelgroep van
mensen met een beperking. Nederland heeft in 2016 het VN-Verdrag voor de
rechten van mensen met een handicap geratificeerd. Daarmee moet de
maatschappij in zijn totaal, en dus ook op het vlak van sport en bewegen, steeds
toegankelijker zijn voor mensen met een beperking. Het is niet de vraag of maar
hoe de toegankelijkheid van sport en bewegen in Leiden beter kan. Binnen de
huidige drie tafels met betrekking tot inclusie komt dit aspect wat ons betreft niet
voldoende uit de verf.
Wij zijn graag bereid om verder mee te denken over de plaats die mensen met een
beperking binnen het sportakkoord kunnen krijgen.
Met vriendelijke groet,
Peter Waalboer, bestuurslid, portefeuille Sport
Rianne Peeters, voorzitter
Platform Gehandicapten Leiden
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