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onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen inzake 
Sportinstuif Senioren. 

Geachte heer Lambers , 

Steenbergen, 4 juli 2017 

Op 26 juni 2017 heeft u namens De Volkspartij artikel 40 vragen gesteld over de 
Sportinstuif voor Senioren die door de sportcoaches op 12 juli 2017 wordt 
georganiseerd. 

Op basis van artikel 40 heeft de volgende vragen gesteld: 
1. Waarom houdt u deze activiteiten op een dag in het midden van de week in plaats 

van in het weekeinde wanneer de meester mensen vrij kunnen zijn? 
2. Gaat u er van uit dat de meeste vijftig plussers inmiddels kunnen genieten van veel 

en meer vrije tijd alsof de AOW leeftijd niet is verhoogd van 65 jaar tot inmiddels 
voor de meesten 67 jaar en drie maanden? 

3. Wat gaat u ondernemen om dit initiatief ook mogelijk te maken voor de vijftig 
plussers die door gewoon te werken een bijdrage leveren aan de samenleving en 
economie. 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

1. De activiteit is bedoeld voor senioren die niet meer aan het arbeidsproces 
deelnemen. Om die reden maakt de dag waarop de activiteit plaatsvindt niet uit. 
Deze doelgroep kan ook op een woensdagmiddag of willekeurig welke andere dag 
in de week deelnemen aan beweegactiviteiten. 

2. "Senioren" is een begripsnaam en vooralsnog wordt een begin leeftijd van 50+ 
aangehouden. Het hanteren van andere termen zoals bijvoorbeeld "Ouderen" heeft 
niet de voorkeur omdat mensen van 50+ zich geen "oudere" voelen. De term 
senioren doet het meest recht aan de doelgroep en is voor die doelgroep ook een 
acceptabel begrip. 
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Het SWOS (Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen) zet zich in voor de doelgroep 
senioren en mensen met een beperking waarbij leeftij geen rol speelt. 
Mensen die nog werken vinden hun eigen weg wel en gaan inderdaad naar een 
sportschool, sportvereniging etc. Zij zullen zich niet aangesproken voelen en zij zijn 
ook niet degene de wij willen bereiken. Er zijn ook inwoners van Steenbergen die niet 
(meer) werken, een minder goede gezondheid hebben en niet of onvoldoende 
bewegen/sporten. Voor hen kan deze laagdrempelige activiteit een moment zijn om 
eens te snuffelen aan verschillende vormen van sport en bewegen. 

3. De vraag of de actieve 50 plusser behoefte heeft aan een activiteit zoals de 
Sportinstuif. Deze mensen gaan vaak na hun werk naar de sportschool, zijn actief als 
oppas oma/opa, gaan naar het theater en wanneer het kan op vakantie of trekken er 
met de camper of caravan op uit. Mocht blijken dat deze doelgroep wel behoefte heeft 
aan activiteiten als een Sportinstuif dan zullen wij zeker gaan kijken wat de 
mogelijkheden zijn. 

Hoogachtend, 

de secretaris 
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