
Aan Marit Ligtenberg  

Van de gemeente Dalfsen 

      Postbus 35 7720 AA Dalfsen 

 

Dalfsen, 30-01-2019 

 

Betreft: Aandachtspunten bij beleidsplan Bewegen en Sport 

 

Geacht College en mevrouw Ligtenberg, 

 

Hartelijk  dank voor het toesturen van het beleidsplan Bewegen en Sport. Mevr. Ligtenberg heeft de 

vraag gesteld in hoeverre de Participatieraad suggesties heeft m.b.t. het participatie traject. Met 

name de kaders 3 en 4 vragen om een participatietraject waar externe partijen/inwoners bij 

betrokken worden. De Participatieraad heeft zich, omwille van een gebrek aan tijd, niet in zijn geheel 

kunnen buigen over dit beleidsplan maar kan voor nu slechts enkele aandachtspunten aanstippen.  

 

Aandachtspunten 

 De Participatieraad vraagt zich af of de Sportraad is geconsulteerd? 

 Hebben alle inwoners toegang tot sport- en beweegactiviteiten (o.a.de groep inwoners die 

te maken hebben met armoede of mensen/kinderen met een beperking of zwemonderwijs 

voor statushouders en/of hun kinderen en inwoners met psychische kwetsbaarheid?) 

 In het kader van preventie en inclusie is sport en bewegen (opstap naar een leer of 

werktraject of als stimulans voor een gezonder leven bv.) een prachtige activiteit. Maar wat 

zijn de stappen om de inwoners hiertoe aan te zetten en te verleiden?  

 Niet iedereen wil of kan sporten maar kan/wil wel gebruik maken van andere vrije 

tijdsactiviteiten. Een bredere blik tot bv. muziek, theater, tekenen, toneel kan ook leiden tot 

meer participatie van inwoners. (en meer preventie en inclusie) 

 Van belang is dat er bij het uitoefenen van sport professionele begeleiding is. Vooral op 

oudere leeftijd kan dit leiden tot voorkoming van langdurige of blijvende blessures. Ook het  

sociale aspect kan hierdoor worden ontwikkeld.  

 Raadpleeg een zo groot mogelijke diversiteit van inwoners door onderzoek naar hun sport- 

en beweeg behoefte en/of betrek hen zo goed mogelijk bij de totstandkoming van dit 

beleidsplan.  

 

De Participatieraad hoopt dat deze aandachtspunten hun weg vinden in de uitwerking van het  

beleidsplan Bewegen en Sporten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Xanter Wilhelm 

Voorzitter Participatieraad Dalfsen 
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