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Aanwezig: 

 Marion Leurs-Mordang Burgemeester gemeente Stein 

 Joep Ummels   Wethouder Onderwijs & Verenigingen 

 Fons Fisette   Activiteitencentrum de Haamen 

 Marcel Hanssen  Basketball Club Boemerang 

 Anita Boekelman  Beek voor iedereen 

 Harrie Impelmans  Beek voor iedereen 

 Leon Evers   Bridgeclub Stein 

 Ton Sleijpen   Bridgeclub Stein 

 Frans Reubsaet  Conincx Pop festival 

 Simone Göllesch  Conincx Pop festival 

 Aggie Veders   Culturele Werkgroep Stein 

 Arend te Velde  Dealzicht 

 Dennis Meens   Ecsplore 

 Fabian Brinkman  Ecsplore 

 Giselle Smeets  Gemeente Beek 

 Chris de Rooy   KBO Stein 

 Guido Vreuls   Omnibuzz  

 Yvonne Henket  Reddingsbrigade Elsloo 

 Diana Thewissen  SGL 

 Jean Kostjens   Sport Van Der Valk 

 Peter Jacobs   Steinerbos 

 Bep Deuss Meekels  Stichting Erfgoed Stein 

 Wim Poeth   Stichting Erfgoed Stein 

 Piet van Mölken  Stichting Kleine Monumenten Stein 

 Armand van Mulken  Stichting Wielerpromotie Stein & Omgeving 

 Guus Peters   Streekmuseum Elsloo 

 Thé Smeets   Ur Pop festival 

 Jean Cosemans  Urmondse Monumentenstichting 

 Amanda Amory  Verhuur de Haamen 

 Suzan Dijkhuis  Verhuur de Haamen 

 Yvonne Tempels  Verhuur de Haamen 

 Hein Wijnands   Vrijheid Urmond 

 Thei Maesen   Wensauto 

 Math Habets   Adviesraad Sociaal Domein / Sociale Inclusie Panel 

 Hein Coumans   VN-ambassadeur / Adviesraad Sociaal Domein / Sociale    

    Inclusie Panel 



 

 Elle Herfs   MEE Zuid-Limburg / Sociale Inclusie Panel 

 Else de Bont   VN-ambassadeur / Sociale Inclusie Panel 

 Irma Janssen   VN-ambassadeur / Sociale Inclusie Panel 

 Mart Adams   VN-ambassadeur / Sociale Inclusie Panel 

 Amanda Claessen  Gemeente Stein / Sociale Inclusie Panel 

 Bart Pijpers   Gemeente Stein / Sociale Inclusie Panel 

 Frank van den Boomen Gemeente Stein 

 Mandy Schouten  Gemeente Stein 

 Rianne Boerjan  Gemeente Stein 

 Sanny Vullers   Gemeente Stein 

 Sarah Beerens   Gemeente Stein 

 Sandra Nijsten  Gemeente Stein / projectleider VN-Verdrag 

  

 

  



 

Inleiding 

Het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap is in Nederland in werking 

getreden sinds juni 2016. Op 18 september 2018 tekende het Steinse college van burgemeester en 

wethouders de intentieverklaring om een inclusieve gemeente Stein te worden. In Stein vinden we 

het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Om hier invulling aan te geven wordt er een lokale 

inclusie agenda opgesteld. Hierin komen alle thema’s terug die in het VN-Verdrag beschreven 

staan. De thema’s zijn: 

 Inclusief Onderwijs 

 Digitale 

toegankelijkheid 

 Fysieke 

toegankelijkheid 

 Werk en 

werkgelegenheid 

 Cultuur, vrije tijd en 

sport 

 Zelfstandig wonen 

 Gezondheid en 

welzijn 

Proces 

Om te komen tot een lokale inclusie agenda, vindt er over ieder thema een bijeenkomst plaats. Dit 

zal in de periode oktober 2018 en juli 2019 zijn. De actiepunten die hieruit komen vormen een 

agenda die aan het managementteam (MT), college van Burgemeester en Wethouders en 

vervolgens aan de raad zal worden voorgelegd. Aan de hand hiervan zal een prioriteitenlijst worden 

gemaakt van de actiepunten. Deze kunnen vervolgens worden uitgewerkt in een meerjarenagenda.  

 

 

  



 

Themabijeenkomst Sport Cultuur en Vrije Tijd 

 

Op 21 februari 2019 vond de vierde thema bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst ging over Sport, 

Cultuur en Vrije Tijd. Deze bijeenkomst werd geopend en gesloten door burgemeester Leurs-

Mordang. Ook was wethouder Ummels van Onderwijs & Verenigingen aanwezig. Daarnaast waren 

ook het Sociale Inclusie Panel van zowel gemeente Stein als gemeente Beek, zorgaanbieders, 

cultuurstichtingen, sportverenigingen, speciaal vervoer, sportaccommodaties, gemeente Stein en 

gemeente Beek vertegenwoordigd. Het doel van de bijeenkomst was om input te krijgen voor de 

lokale inclusie agenda wat betreft het thema Sport, Cultuur en Vrije Tijd. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen korte en lange termijn. 

Verslag van de bijeenkomst 

Na de opening door burgemeester Leurs-Mordang wordt er toegelicht wat het VN-Verdrag inhoudt 

en waarom de gemeente Stein het belangrijk vindt dat iedereen zo goed mogelijk mee moet 

kunnen doen. Deze bijeenkomst staat in het teken van ‘Sport, Cultuur en Vrije Tijd’ en sluit aan bij 

artikel 30 van het VN-Verdrag. Hierin staat o.a. beschreven: 

 Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport. 

 Fysieke toegankelijkheid van onder andere sportlocaties, musea, theaters, verenigingen, 

bioscopen, monumenten en toeristische attracties. 

 Toegang krijgen tot informatie over de verschillende activiteiten. 

 Niet alleen toegang en informatie is belangrijk, uiteindelijk gaat het om meedoen. 

 

Vervolgens gingen alle aanwezigen in groepen met elkaar in gesprek over diverse vragen. Bij 

iedere nieuwe vragenronde, werden de aanwezigen opnieuw in tafels ingedeeld zodat men elkaar 

ook leerden kennen. Hieronder een opsomming van ideeën, suggesties, vragen en mogelijke 

oplossingen. 

Vraagronde 1, subthema Sport 

- Welk aanbod is er nu voor sporters met een beperking? 

- Wat is wenselijk voor de toekomst 

 Meer inzicht krijgen in het aanbod van sporten voor mensen met een beperking 

 Handbiken kan bijvoorbeeld bij Van Der Valk, Adelante, Beek en Berg en Terblijt. 

 Bij hardloopwedstrijden ruimte maken voor mensen met een beperking. 

 Leesfuncties bij websites van sportclubs. 

 Houd sport betaalbaar voor mensen in de bijstand. Nu alleen tegemoetkoming mogelijk 

voor kinderen van bijstand-ouders. Wat kan er geregeld worden voor volwassenen in de 

bijstand? 

 Bewustwording bij sportverenigingen en potentiële sporters dat iedereen moet kunnen 

sporten.  

 Toegang gemeentelijke sportaccommodaties onder de loep nemen. 

 Trainers opleiden hoe om te gaan met sporters met een beperking. 



 

 Steinerbos mogelijkheid voor zwemmen met lichamelijke beperking. 

 Goede samenwerking met gemeente in buurt om sport teams groot genoeg te maken. 

 Een financiële tegemoetkoming voor sportclubs die aangepast aanbod bieden. 

 Beek kent een groot aanbod aan sport voor mensen met beperking, is info folder van. Denk 

aan sportpark de Haamen. Ceaser heeft atletiek voor blinden. SGL biedt ook zwemmen aan 

voor diverse doelgroepen. 

 Vervoersmogelijkheden voor sporters met beperking tussen gemeente Beek en gemeente 

Stein. 

 Oog houden voor mensen met een verstandelijke beperking die willen sporten. Daelzicht 

organiseert al diverse programma’s zoals kook- en sportprogramma’s. 

 Ecsplore verzorgt intake voor goed sporten ‘pilot zorgloket’.  

 Ecsplore heeft sportpedagoog die zich richt op gedragsproblemen en mensen toe leidt naar 

sport. 

 Ecsplore heeft een consulent die de sportmogelijkheden voor de Westelijke Mijnstreek in 

kaart gaat brengen. 

 Stichting Schepenbank: mensen zonder beperking organiseren activiteiten voor mensen 

met een beperking. 

 GSV Het Maasland voor zwemmen met een beperking. 

 Te kort aan vrijwilligers, sportverenigingen zijn nu al zoekende. 

 Meer afstemming tussen de gemeentes van de Westelijke Mijnstreek met de zwembaden. 

 Geen zicht op vraag- en aanbod kant op gebied van sporten. 

 Gezamenlijk sporten: zowel met als zonder beperking door elkaar. 

 Meer aandacht voor denksporten voor mensen met fysieke beperking. 

 Wijkgerichter aanbod sport voor ouderen. 

 Andere type auto voor de wensbus die wel rolstoel toegankelijk is. 

 App Uniek Sporten 

Vraagronde 2, subthema Cultuur 

- Waar wordt nu rekening mee gehouden bij festivals en andere culturele evenementen? 

- Wat is wenselijk voor de toekomst? 

 Voorzieningen missen vaak, zoals een invalidetoilet. 

 Maak meer eisen voor afgeven vergunning voor een evenement waarbij vanuit eisen 

rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. 

 Beloon organisaties (financieel) wanneer zij rekening houden met mensen met een 

beperking. 

 Laat toegankelijkheid een vast onderdeel worden van het draaiboek bij evenementen en 

festivals. 

 Tribune-evenementen 

 Toerisme is een belangrijk speerpunt zoals natuur, cultuur en historie--> uitzichtpunten en 

vergezichten toegankelijk maken. 

 Ook in gesprek met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.  

 Bij Oktoberfesten zijn er 2 ‘inpandige’ festivals voor mensen die meer bescherming 

behoeven. 

 Bij festivals een looppad en extra podium zoals bij Pinkpop. 



 

 Samenwerken tussen organisatoren hoe festivals en evenementen toegankelijker kunnen. 

 Wat als de gemeente nou een flexibele rijplaten aanschaft die evenementen als 

Conincx Pop, Urpop, etc kunnen lenen van de gemeente, zodat mensen met een 

fysieke beperking het evenement kunnen bereiken? Dat is een hele uitgave, maar op 

die manier kan de gemeente faciliteren dat mensen met een fysieke beperking overal 

bij aanwezig kunnen zijn. Zonder dat de evenementen daarvoor diep in de buidel 

hoeven te tasten.  
 Keurmerk Toegankelijkheid: wat verstaan we onder toegankelijk? Hoeveel middelen zijn 

beschikbaar? 

 Terpkerk Urmond is nu niet toegankelijk. Er zijn oplossingen mogelijk hiervoor. Hoeveel wil 

gemeente hieraan bijdragen? 

 Thema-avonden voor organisatoren ook gebruiken voor thema ‘toegankelijkheid’.  

 Bridgeclub nog onvoldoende bekend, heeft geen drempels voor mensen met beperking. 

 Vervoer van en naar evenementen is een probleem.  

 Bekendheid geven of je evenement wel of niet toegankelijk is. 

 Festivals niet toegankelijk voor mensen met psychische beperkingen --> overprikkeling. 

 Werken in de geest van de wet, niet de letter van de wet. 

 Het aanbod in toegankelijkheid moet groot genoeg zijn, niet alles hoeft toegankelijk te zijn, 

alles binnen redelijkheid. 

 Buurthuizen zouden wel toegankelijk moeten zijn. Wegen de kosten op tegen het resultaat? 

 Veel musea toegankelijk, niet alles is toegankelijk, niet alles kan toegankelijk zijn. 

Vraagronde 3, Samen voor elkaar 

- Hoe kunnen we samenwerken c.q. elkaar helpen zodat mensen met een beperking beter kunnen 

meedoen in sport, cultuur en andere vrije tijd activiteiten? 

- Welke afspraken zijn hiervoor nodig? 

 Bekendheid tussen aanbieder en vraag. 

 Uitwisseling tussen gemeenten, zeker bij cultuur. 

 Een verenigingsadviseur die kan helpen. 

 Een flexibel toegankelijkheidssysteem. 

 Denk ruim en creatief. 

 Vooral bewustwording bij het begin van het opzetten van een evenement. Maak gebruik van 

mensen met een beperking voor advies. 

 www.ikwilvervoer.nl 

 App ‘Uniek sporten’ 

 Regioconsulent ‘Sport voor iedereen’ door gemeente. 

 In gemeente Beek krijgen verenigingen €60,- per lid met een beperking. 

 Zichtbaar maken wie wat aanbiedt.  

 Inventariseren van verenigingen, mogelijke subsidies en evenementen. 

 Soorten middelen huren en delen. 

 Huisarts doorverwijzen naar mogelijke sporten 

 Wmo zou moeten weten welk aanbod er is. 

 Inzetten van specialisten en ervaringsdeskundigen. 

 Schaamte wegnemen bij mensen met een beperking.  

http://www.ikwilvervoer.nl/


 

Concrete actiepunten 

Uit bovenstaande kunnen een aantal actiepunten worden gevormd. Een aantal ervan kan op korte 

termijn al worden uitgevoerd. Andere punten worden meegenomen in de lokale inclusie agenda die 

het college van Burgemeester en Wethouders aangeboden krijgt in de zomer 2019. Voor een 

inclusieve samenleving is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen met de 

reguliere activiteiten. Waar dat niet gaat, is de wens om te komen tot alternatieve oplossingen 

zodat iedereen mee kan doen. 

Korte termijn (vóór juli 2019) 

 De mogelijkheid om ervaringsdeskundigen aan te laten sluiten bij vooroverleggen bij grote 

evenementen in de gemeente Stein  

Op de lokale inclusie agenda: 

 Het onderzoeken naar een sportfolder/app/website op Westelijke Mijnstreek niveau: welke 

sporten zijn er allemaal voor mensen met een beperking? Ecsplore gaat hier al mee starten. 

 Onderzoeken naar diverse vervoersmogelijkheden voor sporten in buurgemeentes. 

 Mogelijkheden onderzoeken bij het verstrekken van subsidie en/of afgeven van vergunning 

bij evenementen. Wat werkt het meest stimulerend voor organisators? 

 Wat kan gemeente in mee faciliteren bij de toegankelijkheid voor evenementen en welke 

tegenprestatie mag zij dan verwachten van de organisator? 

 Toegankelijkheid van gemeentelijke sportaccommodaties verbeteren. 

 De relatie toerisme en toegankelijkheid versterken. 
 Hoe kunnen we sport betaalbaar maken voor mensen in de bijstand en lage inkomens? 

 

 


