
 
 

 

 
Op 31 mei 2022 heeft de VVD-fractie raadsvragen gesteld over de toegankelijkheid van 
sportevenementen. In deze brief leest u ons antwoord op de gestelde vraag.  
  

1. Bent u bereid om samen met het toegankelijkheidspanel en de sportverenigingen in 
gesprek te gaan over de wijze waarop de toegankelijkheid van sportevenementen 
voor alle inwoners van Huizers het beste kan worden geborgd, en de commissie 
sociaal domein te informeren over de uitkomst van deze gesprekken? 

  
Ja, wij zijn bereid om samen met het toegankelijkheidspanel en de sportverenigingen in 
gesprek te gaan over de wijze waarop toegankelijkheid van sportevenementen voor alle 
inwoners van Huizers het beste kan worden geborgd.  
 
In de gemeente is toegankelijkheid bij sportverenigingen een onderwerp wat onze aandacht 
al heeft, zowel in het kader van de lokale sportnota Sport Verenigt Huizen als het Lokaal 
Sportakkoord. Maar ook vanuit het toegankelijkheidspanel. In de zomer van 2021 is er 
daarom in samenwerking met het sportplatform en het toegankelijkheidspanel aandacht 
gevraagd voor toegankelijkheid bij sportverenigingen. In deze periode waren 
sportverenigingen druk met het opstarten van de sport- en beweegactiviteiten na een periode 
van lockdown als gevolg van Covid-19. Daarom had het toegankelijk(er) maken van de 
vereniging destijds geen prioriteit.  
  
In samenwerking met het toegankelijkheidspanel en het sportplatform organiseren we in het 
najaar van 2022 (uiterlijk 30 november) een themabijeenkomst. Daarin vragen we aandacht 
voor onder andere de volgende aspecten: 
1.   De toegankelijkheid van (het terrein van) een sportvereniging: 
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a. bijvoorbeeld de mogelijkheid om een wedstrijd te volgen, de toegang tot de 
kantine en het gebruik van het toilet; 

b.    de bejegening van bezoekers met een beperking.  
2.   Het sporten van mensen met een beperking; 
 
Tijdens de nationale sportweek (16 t/m 25 september) zal er aandacht worden gevraagd 
voor de bijeenkomst. Door vooraf aandacht te vragen voor de bijeenkomst én doordat de 
verenigingen minder in beslag worden genomen door het opstarten na Corona, verwachten 
we nu een hogere respons.  
 
Toegankelijkheid is vanzelfsprekend de norm. Het door Nederland geratificeerde Verdrag 
Handicap gaat echter uit van redelijkheid en billijkheid. Die zou in het geding kunnen komen 
indien het geval er een enorme investering nodig zou zijn voor de toegankelijkheid van een 
enkele inwoner. Voorts is toegankelijkheid iets voor ons allemaal; hoe gaan wij met elkaar 
om? Zo hadden omstanders ruimte kunnen maken voor een man in een rolstoel. 
 
Na afloop van de themabijeenkomst zullen wij de commissie sociaal domein informeren over 
het verloop en de uitkomsten van de avond. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende 
geïnformeerd te hebben.  
 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders, 
 
w.g.                                            w.g. 
 
J. Cnossen N. Meijer 
gemeentesecretaris burgemeester 
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Datum:  31 mei 2022 
 
 
Geacht college, 
 
Wij waren zeker niet de enigen die afgelopen zaterdag hebben genoten van het duel tussen HSV 
De Zuidvogels en SV Huizen. Een geweldige opkomst voor een heuse thriller op niveau! 
 
De VVD Huizen feliciteert SV Huizen van harte met het behalen van het kampioenschap én wenst 
HSV De Zuidvogels veel succes bij het alsnog realiseren van hun promotie. Hoe mooi zou het zijn 
als deze clubs, deze teams elkaar volgend jaar in de competitie, op een niveau hoger, weer tegen 
zouden komen? 
 
Helaas hebben wij ook signalen ontvangen dat niet iedereen van de wedstrijd heeft kunnen 
genieten. Zo hebben wij bijvoorbeeld een oudere heer in een scootmobiel gesproken, die 
halverwege de eerste helft weg is gegaan omdat hij er niet in was geslaagd om een plek te vinden 
waarvandaan hij de wedstrijd goed kon zien.  In verband hiermee heeft de fractie van de VVD de 
volgende vraag: 
1. Bent u bereid om samen met het toegankelijkheidspanel en de sportverenigingen in gesprek 

te gaan over de wijze waarop de toegankelijkheid van sportevenementen voor alle inwoners 
van Huizers het beste kan worden geborgd, en de commissie sociaal domein te informeren 
over de uitkomst van deze gesprekken? 

 
Ik verzoek u om schriftelijke beantwoording van deze raadsvragen voor de raadsvergadering 
van 7 juli a.s.. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wil ik mondelinge beantwoording van mijn 
vragen in de raadsvergadering van 7 juli a.s.. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Sjoerd van Klink 
VVD‐fractie Huizen 




