
           

 
 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
    

   

  
 
 

 
  

 
 

 

  

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

Secretariaat Wmo-adviesraad Vlissingen 
Postbus 5015 
4380 KA Vlissingen 
wmoadviesraad@vlissingen.nl 

Vlissingen, 06-03-2019 

College Burgemeester en Wethouders Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 

Ons kenmerk: 19-04 Uw kenmerk: 

Bijlage:advies sportraad Vlissingen betreffende revitalisering gemeentelijk 
accomodatiebestand en advies sportraad Vlissingen 2015/2017 

Onderwerp:ongevraagd advies revitalisering gemeentelijk 
accomodatiebestand en beleid. 

Geacht College, 

Begin februari 2019 is een afvaardiging van de Wmo-adviesraad 
Vlissingen en de sportraad Vlissingen in een bijeenkomst geinformeerd 
over het beleid en traject betreffende de “revitalisering gemeentelijk 
accomodatiebestand en beleid”. 
In deze bijeenkomst bleek dat alle welzijnsorganisaties opnieuw worden 
benaderd, omdat het uitgangspunt is dat alle verenigingen en stichtingen 
onderdak binnen de gemeente moeten hebben. 

Het rapport van Newae (september 2017) heeft onderzoek gedaan naar 
alle accomodaties binnen de gemeente Vlissingen op het gebied van 
sport,welzijn en onderwijs. Dit is een zeer uitgebreid rapport en aan het 
eind van dit rapport wordt een conclusie gegeven en aanbevelingen 
gedaan die goed in beleid omgezet kunnen worden. Dit om een toekomst 
bestendig accomodatiebeleid te realiseren, afgestemd op een optimale 
exploitatie, in samenspraak met gebruikers en omwonende van 
accomodaties. Het lijkt ons daarom zaak om uitvoering aan deze conclusie 
en aanbevelingen te geven, om geen tijd te verliezen en niet opnieuw het 
wiel uit te gaan vinden. Vandaar dat de Wmo-adviesraad Vlissingen en de 
Sportraad Vlissingen hun krachten hebben gebundeld en de Wmo-
adviesraad Vlissingen het advies van de Sportraad ondersteund. 

Daarnaast willen wij u nog onder de aandacht brengen, dat u alle 
accomodaties toegankelijk moet maken voor iedereen, dus ook voor 
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- vervolg -

personen met een handicap (van welke aard dan ook) zoals in het VN-
verdrag inzake de rechten van personen met een handicap staat 
beschreven. Het is een uitgelezen kans om bij het nog uit te stippelen 
beleid, het VN-verdrag te implementairen en alle accomodaties aan te 
passen zodat zij voor iedereen toegankelijk worden. 

Met vriendelijke groet, 

Hoogachtend, 

Dhr. A. Klaver Mevr  I.D. de Bree -van der Willigen 
voorzitter secretaris 
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