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Geacht College, 

Hierbij sturen wij u het gevraagde advies betreffende de kadernota “Samen bewegen naar een gezonde 

gemeente”.  

De Adviesraad Sociaal Domein volgt de inspanningen die de gemeente Leeuwarden levert op het vlak 

van het vergroten van het gezondheid van zijn inwoners al geruime tijd en met grote belangstelling. We 

zien dat de gemeente zich bewust is van het feit dat de ambitie; “het aanzetten van onze bewoners tot 

een gezonde leefstijl”, niet zonder voldoende inzet, middelen en begeleiding gehaald zal worden. Door 

middel van de betreffende kadernota zien wij dat de gemeente bij deze ambitie ook een passend beleid 

tracht te ontwikkelen. De ASD staat daarom positief tegenover deze kadernota op het gebied van 

beweeg- en gezondheidsbeleid.  

Dit gezegd hebben, heeft de ASD ook nog een aantal zorgen en aandachtspunten met betrekking tot de 

nota die aan ons is voorgelegd. In de bijlage vindt u onze uiteenzetting.  Wij adviseren u hier aandacht  

aan te besteden en onze aanbevelingen in de nota op te nemen.  

Graag vernemen wij uw reactie. 

 

Hoogachtend, 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden 

R. de Boer 

 

 

voorzitter 

http://www.asdleeuwarden.nl/
mailto:info@asdleeuwarden.nl


 

GEVRAAGD ADVIES KADERNOTA “SAMEN BEWEGEN  NAAR EEN GEZONDE GEMEENTE”  

De ASD vindt het opvallend dat gemeente in de kadernota, ondanks het aantal pagina’s, weinig concreet is over de 

activiteiten die nodig zijn en de manier waarop men de ambities van de nota wil waarmaken. Wellicht een begrijpelijke 

keus in het licht van de herijking van het koersdocument Sociaal Domein, die op dit moment speelt. Echter, het blijft 

daardoor voor de ASD gissen hoe de uiteindelijke uitvoering van de kadernota eruit komt te zien. Door het abstracte 

karakter zien wij onszelf genoodzaakt een aantal punten die wij van vitaal belang achten, maar die onderbelicht zijn 

gebleven, te onderstrepen.  

❖ In de kadernota wordt benadrukt dat een belangrijke doelgroep waar het beweeg- en gezondheidsbeleid van de 

gemeente zich op richt mensen met een licht verstandelijke beperking zijn (omschreven als bijvoorbeeld 

laaggeschoolden). Dit omdat deze groep meer gezondheidsrisico’s loopt dan gemiddeld. Doordat deze groep meer 

risico’s loopt, brengt het inzetten op participatie van deze groep aan gezondheid bevorderende activiteiten, in 

verhouding, meer gezondheidswinst met zich mee. Echter komt deze groep, buiten de benoeming als risicogroep, 

tekstueel maar amper voor in de kadernota. De ASD wil benadrukken dat het van belang is deze groep expliciet te 

benoemen en de activiteiten naar behoefte en capaciteit van deze groep te ontwikkelen. Ook voor de meest 

kwetsbare inwoners van de gemeente moet sporten en participeren in gezondheid bevorderende activiteiten 

mogelijk gemaakt worden. 

❖ In het huidige plan blijft het belang van een divers sportaanbod onderbelicht. In de stad Leeuwarden worden al 

geruime tijd grote investeringen gedaan in de voetbalclubs (Leovardia, Blauw-wit/FVC, nieuwbouw 

(voetbal)Sportpark Nijlân, mogelijke nieuwbouw Cambuurstadion) en in de schaatssport. Terwijl het ontplooien en 

stimuleren van talenten niet alleen in deze twee sporten gezocht moet worden. Een schrijnend voorbeeld hiervan 

is atletiekvereniging Lionitas die al een jaar op asfalt traint, in afwachting van de noodzakelijke deklaag voor de 

baan. Dit is een aanfluiting voor de club en heeft grote impact op de ledenwerving. De ASD is van mening dat 

diversiteit in aanbod van sporten een grotere doelgroep kan motiveren om te gaan sporten en zo kan leiden tot 

meer gezondheidswinst. De diversificatie van het sportaanbod zou daarom onderdeel moeten zijn van het nieuwe 

beleid. 

❖ Sinds de herindeling van november 2017 omvat de gemeente Leeuwarden een groot aantal nieuwe grotere en 

kleinere dorpen. In de huidige kadernota wordt hier echter niet over gesproken. Hoe worden de behoeftes met 

betrekking tot sportfaciliteiten en overige gezondheid bevorderende activiteiten van deze dorpen meegenomen in 

de nieuwe visie en ambities? Zijn en vooral blijven er voldoende sportfaciliteiten beschikbaar in deze dorpen? De 

ASD is van mening dat er oog moet zijn voor de belangen en behoeftes van alle inwoners van de gemeente, dus ook 

de dorpen die om de stad heen liggen.  

Conclusies en aanbevelingen 

De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden, adviseert het college positief over de kadernota “Samen bewegen naar een 

gezonde gemeente”. Maar, naast dit positieve advies vraagt de ASD het college wel rekening te houden met de extra 

kwetsbare groepen, zoals licht verstandelijk beperkten, waar relatief veel gezondheidswinst te behalen valt. Daarnaast 

vinden we het van belang dat er meer oog komt in de nota voor diversiteit in sportaanbod om een zo breed mogelijk 

publiek aan te spreken en dat er meer oog komt voor de belangen en behoeftes op het gebied van beweeg- en 

gezondheidsbeleid van de grotere en kleinere dorpen om de stad Leeuwarden heen.  
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