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Beste sportaanbieders,
Dinsdag 21 april heeft het kabinet aangekondigd dat kinderen tot en met achttien jaar vanaf 29 april
met elkaar buiten mogen sporten. Voor kinderen van 13 – 18 jaar geldt de 1,5 meter afstand.
Voor de binnensport geldt vooralsnog dat deze niet mogen plaatsvinden, maar wij kunnen ons
voorstellen dat jullie ook jullie leden weer in beweging willen brengen. En jullie trainingsaanbod,
waar mogelijk, buiten willen organiseren.
In deze brief vertellen wij je waar we nu mee bezig zijn en stellen we je aan aantal vragen om
inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om de binnensport naar buiten te halen, uiteraard
binnen de kaders van alle richtlijnen en protocollen.
Trainingsaanbod plannen, richtlijnen en protocollen
Het college hecht eraan om alle sporten de mogelijkheid te geven om voor de leeftijdsgroepen tot en
met achttien jaar hun aanbod op te starten waar dit veilig kan. Dit brengt een aantal uitdagingen met
zich mee. Zowel voor jullie als voor ons. Als gemeente zien wij erop toe dat alle gestelde richtlijnen
gevolgd gaan worden. Dit betekent dat eventueel trainingsaanbod van jouw vereniging zodanig
ingericht moet worden dat het binnen de gestelde voorwaarden kan plaatsvinden in een openbare
ruimte. Na dinsdag is hier meer over bekend. Tot die tijd mag je jouw trainingsaanbod nog niet
aanbieden.
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Welke ‘buiten’ ruimte heb je nodig?
Er zijn veel binnensporten die ons hebben gevraagd of zij waar dit kan hun sporten buiten mogen
gaan uitoefenen. Wij zijn aan het onderzoeken of we een aantal sportplekken in de openbare ruimte
kunnen inrichten.
Dit zal, naar alle waarschijnlijkheid, onvoldoende zijn om alle aanvragen op een veilige manier een
plek te geven. Daarom onderzoeken wij op dit moment welke ruimte er beschikbaar is op de
buitensportaccommodaties om sportaanbod van binnensportverenigingen te faciliteren.
Om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van ruimte op elkaar wordt afgesteld, willen wij je de
volgende drie vragen stellen:
1. Voor welke groepen (aantal groepen, aantal individuelen, aantal trainers/begeleiders per
groep, welke leeftijden, welk geslacht) zoek je ruimte om je trainingen aan te bieden?
2. Welke ruimtebehoefte heeft u per groep?
3. Waar moet de ruimte minimaal aan voldoen?
4. Heb je zelf een buiten locatie op het oog? Laat het ons weten, zodat wij kunnen bepalen of
deze locatie mag. Zonder onze toestemming mag je namelijk de ruimte niet betreden.
Wil je gebruikmaken van een buiten ruimte? Beantwoord dan bovenstaande vragen en mail ze naar
Combinatiefunctionaris@nissewaard.nl. Jouw verenigingsondersteuner neemt dan contact met je op
om de mogelijkheden te bespreken.
Samen moet het lukken om de jeugd van Nissewaard weer met plezier te kunnen laten sporten.
Belangrijk is dan wel dat we ons allemaal houden aan de richtlijnen! Alleen dan kunnen we
sportlocaties open houden. En kunnen onze vrijwilligers en kinderen met elkaar weer een beetje
genieten van ons mooie verenigingsleven.
Online Sportcafé – delen van ervaringen
Donderdag 30 april organiseren wij het online sportcafé. Hierin kun je met medebestuurders van
andere verenigingen van gedachte wisselen en praten over de uitdagingen van de komende tijd.
Aanmelden? Stuur een e-mail naar combinatiefunctionaris@nissewaard.nl. Geef daarbij aan wie er
deelneemt, e-mailadres en adresgegevens.
Wij zijn ons ervan bewust dat het veel informatie is, maar we doen er alles aan om jullie in deze tijd
bij te staan en te ondersteunen waar wij kunnen.
Met sportieve groet,
Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

Martijn Hamerslag
Wethouder Sport
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