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Samenvatting
Op vraag "1. Welke sport(en) beoefent u?" antwoordt 45% van de respondenten: een andere dan de
genoemde sporten. Zie pagina 5.
Op vraag "1.1 Waarom sport u?" antwoordt 91% van de respondenten: "Voor mijn gezondheid/om
mij fitter te voelen". Zie pagina 6.
Op vraag "1.1 Waarom sport u niet?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ik vind sport niet (meer)
leuk". Zie pagina 6.
Op vraag "1.2 Hoe vaak sport u gemiddeld?" antwoordt 63% van de respondenten: "Meerdere keren
per week". Zie pagina 7.
Op vraag "1.3 Bent u lid van een sportvereniging en/of sportschool?" antwoordt 42% van de
respondenten: "Ja, ik ben lid van één sportvereniging of sportschool". Zie pagina 7.
Op vraag "2. In hoeverre bent u in het algemeen (on)tevreden over de sportvoorzieningen in uw
buurt? " antwoordt in totaal 50% van de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 12%
van de respondenten: "(zeer) ontevreden".
Op vraag "2.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) tevreden bent over de sportvoorzieningen in
uw buurt?" antwoordt 48% van de respondenten: "Door het brede aanbod aan sportvoorzieningen".
Zie pagina 9.
Op vraag "2.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent over de sportvoorzieningen in
uw buurt?" antwoordt 57% van de respondenten: "Door het beperkte aanbod sportvoorzieningen".
Zie pagina 10.
Op vraag "3. Wat kan de gemeente volgens u doen om inwoners te stimuleren (meer) te sporten?"
antwoordt 39% van de respondenten: "Financiële ondersteuning vanuit de gemeente om te
sporten". Zie pagina 11.
Op vraag "4. "Er zijn voldoende sportvoorzieningen voor mensen met een beperking in mijn buurt."
antwoordt 67% van de respondenten: "Weet niet/niet van toepassing". Zie pagina 12.
Op vraag "4.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) tevreden bent over de sportvoorzieningen voor
mensen met een beperking in uw buurt?" antwoordt 29% van de respondenten: "Door de grote
hoeveelheid sportvoorzieningen buiten voor mensen met een beperking". Zie pagina 13.
Op vraag "4.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent over de sportvoorzieningen
voor mensen met een beperking in uw buurt?" antwoordt 54% van de respondenten: "Door het
beperkte aanbod sportvoorzieningen voor mensen met een beperking". Zie pagina Zie pagina 19.
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVeghel, waarbij 253 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipVeghel
Lokaal sporten
15 juni 2022 tot 25 juni 2022
12
253
6,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5 juli 2022

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±6,1%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met Stadskrant Veghel.
Op 15 juni 2022 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 21 juni 2022 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar leeftijd.

1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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1.3 Vergelijking van respons met populatie
Respons en populatie naar leeftijd
70%
60%

(n respons = 245)

58%
49%

50%
40%

33%
28%

30%
20%

18%

14%

10%
0%
< 40 jaar

40 tot 65
populatie

> 65 jaar

respons

In bovenstaande grafiek zien we de afspiegeling op basis van leeftijd. In de grafiek is een
ondervertegenwoordiging van 40% te zien in het percentage respondenten met een leeftijd van 40
jaar of jonger. Daarnaast is er een oververtegenwoordiging te zien van 21% in het percentage
respondenten met een leeftijd van 40 tot 65 jaar oud. Tot slot is er een oververtegenwoordiging te
zien van 19% in het percentage respondenten met een leeftijd van 65 jaar of ouder.
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2. Resultaten
In iedere gemeente zijn verschillende mogelijkheden om te sporten. De ene inwoner sport
bijvoorbeeld graag in teamverband, de andere staat liever alleen op het veld. Ook is er voor de ene
inwoner een ruim aanbod om uit te kiezen, waar het aanbod voor andere inwoners beperkt kan zijn
door persoonlijke interesses. Graag horen we van u hoe u het sporten in uw gemeente ervaart.

1. Welke sport(en) beoefent u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Dansen

(n=253)

3%

Fitness

27%

Fietsen

22%

Hardlopen

16%

Voetbal

9%

Wandelen

35%

Yoga

8%

Andere sport

45%

Ik sport niet

12%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1. Welke sport(en) beoefent u?" antwoordt 45% van de respondenten: "Andere sport". Zie
toelichtingen op pagina 15.
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 1 met ‘Dansen’, ‘Fitness’,
‘Fietsen’, ‘Hardlopen’, ‘Voetbal’, ‘Wandelen’, ‘Yoga’ of ‘Andere sport’ hebben beantwoord.

1.1 Waarom sport u?

(n=223)

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Voor mijn gezondheid/om mij fitter te voelen

91%

Voor de gezelligheid/sociale contacten

55%

Voor het neerzetten van prestaties

10%

Voor het opbouwen van kracht/conditie

47%

Andere reden

8%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1.1 Waarom sport u?" antwoordt 91% van de respondenten: "Voor mijn gezondheid/om
mij fitter te voelen". Zie toelichtingen op pagina 16.

Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 1 met ‘Ik sport niet’ hebben
beantwoord.

1.1 Waarom sport u niet?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik vind sport niet (meer) leuk
Ik kan niet (meer) sporten vanwege een
blessure/mijn gezondheid

13%

Ik heb geen tijd (meer)

17%

Ik vind het te duur
Er is geen sportmogelijkheid in de buurt

(n=31)

40%

14%
0%

Andere reden

14%

Weet niet

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1.1 Waarom sport u niet?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ik vind sport niet (meer)
leuk". Zie toelichtingen op pagina 17.
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 1 met ‘Dansen’, ‘Fitness’,
‘Fietsen’, ‘Hardlopen’, ‘Voetbal’, ‘Wandelen’, ‘Yoga’ of ‘Andere sport’ hebben beantwoord.

1.2 Hoe vaak sport u gemiddeld?
Dagelijks

(n=223)

11%

Meerdere keren per week

63%

Wekelijks

20%

Enkele keren per maand

3%

Maandelijks
Enkele keren per jaar

1%
0%

Weet niet

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1.2 Hoe vaak sport u gemiddeld?" antwoordt 63% van de respondenten: "Meerdere keren
per week". Zie toelichtingen op pagina 17.

Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 1 met ‘Dansen’, ‘Fitness’,
‘Fietsen’, ‘Hardlopen’, ‘Voetbal’, ‘Wandelen’, ‘Yoga’ of ‘Andere sport’ hebben beantwoord.

1.3 Bent u lid van een sportvereniging en/of sportschool?
Ja, ik ben lid van één sportvereniging of
sportschool
Ja, ik ben lid van twee sportverenigingen en/of
sportscholen

17%

Ja, ik ben lid van drie of meer sportverenigingen
en/of sportscholen

3%

Nee, niet meer. Ik ben voorheen lid geweest

20%

Nee
Weet niet

(n=223)

42%

18%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1.3 Bent u lid van een sportvereniging en/of sportschool?" antwoordt 42% van de
respondenten: "Ja, ik ben lid van één sportvereniging of sportschool". Zie toelichtingen op pagina 18.
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We zijn benieuwd hoe u denkt over de sportvoorzieningen in uw buurt. Zo kunnen de kwaliteit,
diversiteit, het aantal en de kosten van belang zijn voor de (on)tevredenheid over de
sportvoorzieningen.
We horen graag van u in hoeverre u in het algemeen (on)tevreden bent over de sportvoorzieningen in
uw buurt.

2. In hoeverre bent u in het algemeen (on)tevreden over de
sportvoorzieningen in uw buurt?
Zeer tevreden

(n=248)

4%

Tevreden

46%

Neutraal

31%

Ontevreden

9%

Zeer ontevreden

3%

Weet niet

7%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2. In hoeverre bent u in het algemeen (on)tevreden over de sportvoorzieningen in uw
buurt? " antwoordt in totaal 50% van de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 12%
van de respondenten: "(zeer) ontevreden".
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 2 met ‘Zeer tevreden’ of
‘Tevreden’ hebben beantwoord.

2.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) tevreden bent
over de sportvoorzieningen in uw buurt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Door de hoge kwaliteit van de sportvoorzieningen

(n=121)

22%

Door de grote hoeveelheid sportvoorzieningen
buiten

34%

Door de grote hoeveelheid sportvoorzieningen
binnen

28%

Door het brede aanbod aan sportvoorzieningen

48%

Door het grote aantal gratis sportvoorzieningen

3%

Anders

11%

Geen toelichting

8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) tevreden bent over de sportvoorzieningen in
uw buurt?" antwoordt 48% van de respondenten: "Door het brede aanbod aan sportvoorzieningen".
Zie toelichtingen op pagina 18.
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 2 met ‘Zeer ontevreden’ of
‘Ontevreden hebben beantwoord.

2.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent
over de sportvoorzieningen in uw buurt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Door de lage kwaliteit van de sportvoorzieningen

(n=29)

41%

Door de kleine hoeveelheid sportvoorzieningen
buiten

19%

Door de kleine hoeveelheid sportvoorzieningen
binnen

37%

Door het beperkte aanbod sportvoorzieningen

57%

Door het kleine aantal gratis sportvoorzieningen

21%

Anders

39%

Geen toelichting

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent over de sportvoorzieningen in
uw buurt?" antwoordt 57% van de respondenten: "Door het beperkte aanbod sportvoorzieningen".
Zie toelichtingen op pagina 19.
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Gemeenten stimuleren inwoners op verschillende manieren om te sporten. Zo kan er gedacht worden
aan het organiseren van sportactiviteiten voor bijvoorbeeld basisschoolleerlingen en subsidies voor
inwoners die geen middelen hebben om een lidmaatschap te kunnen betalen voor hun zoon/dochter.

3. Wat kan de gemeente volgens u doen om inwoners te
stimuleren (meer) te sporten?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Breder aanbod aan sportvoorzieningen

(n=235)

19%

Financiële ondersteuning vanuit de gemeente om
te sporten

39%

Sporten meer promoten onder kinderen

34%

Sporten meer promoten onder jongeren

33%

Sporten meer promoten onder volwassenen

30%

Sporten meer promoten onder ouderen

19%

Sportverenigingen en/of sportscholen (meer)
stimuleren om (samen) sportieve evenementen te
organiseren

31%

Basis- en middelbare scholen (meer) stimuleren
om sportieve evenementen te organiseren

23%

Andere manier

18%

Niets, ze doen al voldoende

3%

Niets, het is onmogelijk inwoners (nog meer) te
stimuleren tot sporten

3%

Weet niet

6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3. Wat kan de gemeente volgens u doen om inwoners te stimuleren (meer) te sporten?"
antwoordt 39% van de respondenten: "Financiële ondersteuning vanuit de gemeente om te
sporten". Zie toelichtingen op pagina 19 en verder.
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Voor een inclusief sportaanbod is het van belang dat er voldoende sportvoorzieningen in de buurt zijn
voor mensen met een beperking. In de volgende stelling vragen we u om uw mening wat betreft dit
onderwerp.

4. "Er zijn voldoende sportvoorzieningen voor mensen met
een beperking in mijn buurt."
Helemaal mee eens

(n=235)

0%

Eens

3%

Neutraal

17%

Oneens

9%

Helemaal mee oneens

4%

Weet niet/niet van toepassing

67%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4. "Er zijn voldoende sportvoorzieningen voor mensen met een beperking in mijn buurt.""
antwoordt 67% van de respondenten: "Weet niet/niet van toepassing".
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 4 met ‘Zeer tevreden’ of
‘Tevreden hebben beantwoord.

Let op: laag aantal respondenten.
4.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) tevreden bent
over de sportvoorzieningen voor mensen met een beperking
in uw buurt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Door de hoge kwaliteit van de sportvoorzieningen
voor mensen met een beperking

(n=7)

12%

Door de grote hoeveelheid sportvoorzieningen
buiten voor mensen met een beperking

29%

Door de grote hoeveelheid sportvoorzieningen
binnen voor mensen met een beperking

14%

Door het brede aanbod aan sportvoorzieningen
voor mensen met een beperking

16%

Door het grote aantal gratis sportvoorzieningen
voor mensen met een beperking

14%

Anders

8%

Geen toelichting

22%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) tevreden bent over de sportvoorzieningen voor
mensen met een beperking in uw buurt?" antwoordt 29% van de respondenten: "Door de grote
hoeveelheid sportvoorzieningen buiten voor mensen met een beperking". Zie toelichtingen op
pagina 21.
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 4 met ‘Zeer ontevreden’ of
‘Ontevreden hebben beantwoord.

4.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent
over de sportvoorzieningen voor mensen met een beperking
in uw buurt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=30)

Door de lage kwaliteit van de sportvoorzieningen
voor mensen met een beperking

27%

Door de kleine hoeveelheid sportvoorzieningen
buiten voor mensen met een beperking

44%

Door de kleine hoeveelheid sportvoorzieningen
binnen voor mensen met een beperking

41%

Door het beperkte aanbod sportvoorzieningen
voor mensen met een beperking

54%

Door het kleine aantal gratis sportvoorzieningen
voor mensen met een beperking

29%

Anders

14%

Geen toelichting

5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent over de sportvoorzieningen
voor mensen met een beperking in uw buurt?" antwoordt 54% van de respondenten: "Door het
beperkte aanbod sportvoorzieningen voor mensen met een beperking". Zie toelichtingen op pagina
21.
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3. Bijlage: toelichtingen

1. Welke sport(en) beoefent u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Andere sport, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x per week in winter zwemmen in binnenbad en 3 x per week in buitenbad in de zomer
Aqua sportief
Aquajoggen (2x)
Atletiek
Badminton (4x)
Badminton en zwemmen
Basketbal
Basketball
Boksen
Bootcamp
Bootcamp ( buiten)
Bridge
Cross-fit
CrossFit (2x)
Darten
Duiken
Duiken (Grotduiken)
Duiksport
Fietsen naar werk en huis
Fitness
Golf (6x)
Golven
Hockey (3x)
Hometrainer fiets
Ik train een team bij Blauw Geel
Ik zou graag sporten, maar het lukt me niet om een mogelijkheid te vinden
Kalistheniek maar thuis.
Kanoen
Kanovaren
Kickboksen
Kyudo
Mountainbiken
MTB
Nia dans en cirquit
Padel (4x)
Powerwalken
Recreatie fietsen
Recreatief fietsen
Reddingszwemmen en Jiu Jitsu
Rolstoeltennis (2x)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spinning
Tafeltennis (2x)
Tai chi, zwemmen
Tennis (8x)
Tennis en padel
Tennis zwemmen
Tennis, Boksen, Padel
Tennis, padel
Tennis, schaken, fietsen
Tennis, scheidsrechter bij voetbal
Tennissen
Thuis, crosstrainer etc.
Volleybal (5x)
Vollybal
Wandel
Zwemmen (19x)
Zwemmen buitenbad
Zwemmen, wandelen
Zwenmen

1.1 Waarom sport u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afvallen
En natuurlijk voor de nodige beweging
Geeft me een fijn gevoel
Genieten van de natuur
Gezondheidspreventie
Grenzen verleggen
Heerlijk om te doen
Hopelijk Herstel rugletsel
Mentaal
Nbeweeglijk blijven / geestelijke ontspanning
Om rust te vinden in mijn hoofd
Om van huis te zijn
Omdat het fijn is
Onderwaterwereld ontdekken
Ontspanning
Reumabestrijding
Revalidatie
Zwemmen in buitenbad is goed en heerlijk voor je lichaam en geest
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1.1 Waarom sport u niet?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•

Ik heb een gruwelijke hekel aan sport
Ik werk
Q-koorts
Zoek het niet alleen

1.2 Hoe vaak sport u gemiddeld?

Toelichting
Dagelijks

•
•

Met de fiets naar het werk
Wandelen dagelijks overige paar x p wk

Meerdere keren
per week

•

2x per week bij het Pieter Breughel Huis (fijne ontspannen en "nietmacho" omgeving...
2x per week een uur intensief zwemmen en 1of 2x fietsen op de racefiets
60/80 kilometer
De enquete gaat om sporten, waarbij het niet duidelijk is waarom het
gaat.
Sporten in teamverband bij een vereniging of in brede zin bewegen.
Wandelen is bewegen, maar niet zonder meer sporten. Schaken is een
denksport.
Moet helaas 2x per week daarvoor naar Uden omdat Curves uit Veghel
weg is

•
•

•

Wekelijks

•
•

Weet niet

•

De ene week vaker dan de andere. Hangt af van de drukte van die week
en of er banen beschikbaar zijn.
Ik zou nog wel een andere 'bewegings sport voor mijn klachten o.a
atrose' erbij willen doen maar het is te duur.
Ik sport op dit moment niet, omdat ik er vanwege de long covid te moe
voor ben
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1.3 Bent u lid van een sportvereniging en/of sportschool?
Toelichting
Ja, ik ben lid van
één
sportvereniging
of sportschool
Nee, niet meer.
Ik ben voorheen
lid geweest

•
•

En particulier yoga. Ik ben zeer tevreden over er de LACO
Maar niet bij geel zwart maar bij Rosmalen

•

Deed dat alles bij Laco, helaas is t nu een oud versleten pand, en bij t
nieuwe zwembad komt geen Laco fitness meer
Door corona zijn openingtijden vrij zwemmen gewijzigd en is het niet meer
op tijden dat ik kan zwemmen, daarom nu geen abonnement meer, ging 3x
in de week. Oh ja en temperatuur is naar beneden gebracht ter
voorbereiding op nieuw bad, veel te koud dus ook daarom wil ik niet meer
zwemmen.
Ik match niet met bepaalde sportscholen. Ik ben bezig met een proefles
inplannen.

•

•

Nee

•
•

Een gymvereniging voor 50+ zou mooi zijn.
Hier in Meierijstad nooit lid geweest van een vereniging. Ook i.v.m. komst
kinderen.
Er is volgens mij 1 sportschool die een optie heeft dat je kan sporten terwijl
je kids daar opgevangen kunnen worden. Maar als je allebei afzonderlijk
van elkaar een abonnement moet nemen, is dat financieel best een kluif.
Voor baby/peuter/kleuter zwemmen gaan we naar Uden. I v.m. faciliteiten
en type lesgeven.

2.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) tevreden bent over de
sportvoorzieningen in uw buurt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Anders, namelijk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behoud het openluchtbad en organiseer meer!!!
De ruimte in de omgeving (natuur) om te fietsen, wandelen, kanoen
Door de bouw van het nieuwe zwembad en de accommodatie van de budovereniging.
Er is van alles als je wilt
Er zijn voldoende momenten dat het niet te druk is
Fiets mogelijkheden in de maashorst
Geen schaakvereniging in Veghel. Jammer.
Gelegenheid om gevarieerd te sporten
Het buitenbad moet blijven
Het werkt voor mij.
Ik ben héél blij met het openluchtzwembad
Máár ik wil wel heel graag dat het buitenzwembad blijft!!!!!
Nog wel
Omdat we een heel gezellig groepje hebben
Onze kanobaan is uniek in nederland en zeer leuk
Wandelen kun je overal
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2.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent over de
sportvoorzieningen in uw buurt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De kosten zijn erg hoog
Door mij beperking heb ik veel last van prikkels. Muziek staat te hard in alle sportscholen.
Hebben we hier niet
Ik zoek een relaxte sportschool zoals in Eindhoven. Een sportschool met diverse sporten incl
paalfitness, aerial yoga bijv. Maar ook Zumba en Xcore bijv. En geen strenge regels zoals
schoenen wisselen en tas verplicht in kluis. Ik vind dat vreselijk.
Laco kr8jgt geen sportgedeelte meer in de nieuwbouw
Slechte faciliteiten
Tennisvereniging Frisselstein Veghel is op sterven na dood
Volleybaltraining op meerdere locaties Dit maakt binding van teams binnen de club moeilijk. Op
wedstrijddagen kunnen zelf niet alle teams tegelijk thuisspelen omdat andere verleningen dan
nog in de zaal zit. Materiaal laat vaak te wensen over
Voor nah patienten snel te druk
Weinig zaalbeschikking . Slechte materialen
Zou graag zien dat het buitenbad beschikbaar blijft

3. Wat kan de gemeente volgens u doen om inwoners te stimuleren (meer) te
sporten?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanbieden van mogelijkheden voor sporten voor speciale kinderen (ASS, ADHD, etc.)
Aantrekkelijkere wandelroutes, wandelen in veghel is echt saai en gevaarlijk, de stoepjes zijn
slecht onderhouden.
Belonen van mensen die niet sporten en die gaan sporten
Buiten mogelijkheden bieden
Buiten zwembad openhouden
Buitenbad openhouden
Buitenzwembad open, prijs
Diversiteit aan sportmogelijkheden voor ouderen bekendmaken en promoten.
Er moet een folder komen met alle sporten in de omgeving.
Geen strenge regels in sportscholen en breed assortiment aan sporten en een leuk zumba event
buiten in de zomer
Goedkoper maken.
Gratis (voor de club) 2 keer per jaar je activiteit onder de aandacht mogen brengen (soms per
kern, soms door hele gemeente)
Gymzaal in t centrum te creëren voor meerdere scholen.
Haar fietspaden bijhouden
Het buitenbad moet blijven
Het is zo duur
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het openluchtmuseum zwembad absoluut open houden en de sportclubs eromheen
enthousiasmeren om samen te werken. Zwemmen na het trainen etc.
Kosten reductie
Laco met sport én zwembad te behouden!
Laco weer bij t nieuwe zwembad voegen
Meer sport toestellen beschikbaar in openbare plekken zoals park
Meer voor nah
Mensen met een geestelijke handicap ook de mogelijkheid geven om te sporten onder
begeleiding
Mogelijkheden creëren voor aangepast sporten voor alle doelgroepen.
Niets, mensen moeten zelf daarin een keuze maken. Mits de reden is dat het niet betaalbaar is
voor mensen dan daarin tegemoet komen
Soms denk ik wel eens dat het aanbod is, sporters verspreiden zich daardoor onder te veel
clubs. Zo hebben alle clubs een beetje leden en moeten ze het ook doen met een beetje
vrijwilligers.
Sporten goedkoper maken
Sporten stimuleren, betaalbaar houden , belonen gezonde leefstijl
Sportraad meer laten doen voor de verenigingen.
Sportscholen ook buiten groepslessen mogen geven
Sportverenigingen meer financieel en organisatorisch ondersteunen
Sportverenigingen zoals Educa ondersteunen bij het faciliteren van de sport
Sportvoorzieningen voor kinderen met beperking regelen
Stimuleren voor genoeg vrijwilligers bij het sporten.
Tai chi,yoga op normale tijden.
Verenigingen stimuleren om beter in te spelen op wensen en behoeften van sporters
Voor veel mensen is het niet te betalen
Waarom zou een gemeente iemand moeten stimuleren met sporten, volgens mij zijn er
belangrijkere zaken die een gemeente moet oppakken.
Wandelgroepjes organiseren
Zorgen dat er ook een mogelkjkheid is voor sociale clntacten de zgn derde helft
Zorgen voor goede en schone faciliteiten

3. Wat kan de gemeente volgens u doen om inwoners te stimuleren (meer) te
sporten?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Toelichting
•
•

•

Breng het schoolzwemmen terug . Niet om te leren zwemmen . Maar laat ze lekker spelen
De aandacht moet positief belicht worden. Niet je MOET sporten. Jeugd/ jongeren moet zelf
ervaren hoe goed sporten voelt, en hoe leuk het is om elkaar met sporten te ontmoeten. En
om wellicht nieuw vriendschappen te sluiten. Omdat iedereen andere wensen heeft zou er
een soort van sportmaand uitgeroepen kunnen worden waarin je gratis kennis kunt maken
met verschillende sporten. De aandacht moet echt gaan naar hoe leuk het is om te sporten.
Want ook dan hou je het vol om te blijven sporten.
Het lijkt me goed dat sportverenigingen hun mogelijkheden ook aanpassen aan de huidige tijd,
met bijv. zomer- of winterabonnementen. Verder werkt het bij kinderen goed om introducees
mee te mogen nemen. Dit gebeurt al, maar mogelijk niet overal.
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•

•
•
•
•

•
•

Hoewel het aanbod in meierijstad best groot is, is het als werkende ouder lastiger om de
kinderenbop tijd op de sport te krijgen als de sport ook nog verder weg is. In de buurt zal
daarom toch een soort van standaard aanbod moeten zijn. Ditzelfde geldt mogelijk voor
ouders met een kleiner budget, waardoor ze bijvoorbeeld geen auto hebben.
Houd me daar niet zo mee bezig
Ik snap niet dat de zwemles op de basisschool is afgeschaft voor kinderen die financieel niet
kunnen.
Ondersteuning aan bestuursleden.
Sporten kost doorgaans erg veel en velen (vooral de lagere inkomens) kunnen het niet echt
betalen. Ook voor ouderen is het vaak mager in aanbod of is het vervoer naar "locatie"
vervelend, ingewikkeld of tijdrovend. Steun of bijstand (geld niet bedoeld met bijstand, maar
door mensen) zou wss stimulerend kunnen werken.
Volgens mij doet de gemeente voldoende! Sjors sportief is een goed voorbeeld van stimulatie.
Die wordt jaarlijks verspreid op de basisscholen! Misschien nòg meer publiciteit geven aan
Sjors sportief middels kranten artikelen?
Zwemfaciliteiten zijn nog te duur

4.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) tevreden bent over de
sportvoorzieningen voor mensen met een beperking in uw buurt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Anders, namelijk
•

Door drempelverlaging beleid gemeente om deel te nemen en bouw nieuwe zwembad.

4.1 Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent over de
sportvoorzieningen voor mensen met een beperking in uw buurt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deze doelgroep kent het niet. Biedt sporten aan op lokatie
Doordat mensen met een beperking niet meer onder de GGZ vallen en in de wijk wonen en er
nu geen regie meer is voor hen. Ze zijn op zichzelf aangewezen en hebben niet de capaciteiten
om zelf dingen te organiseren
Heb de indruk dat het belang er van niet voldoende gezien wordt door beleidsmakers
Mis vrij zwemmen in extra verwarmd bad op tijden na normale werktijden in Veghel.
Omdat ik niet weet waar die zijn
Prikkelarm fitness is niet beschikbaar in de omgeving. Al is het maar een aantal moment in de
week.
Uniek sporten, een heel goed initiatief echter de leenrolstoelen zijn op?
Vaak ook geen financiële middelen en er is niet duidelijk waar gesport kan worden
Voor ouderen moeten er sociale clubs komen, waarbij sporten een onderdeel is.
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4. TipVeghel
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Veghel vergroten. Via
het panel TipVeghel.nl kunnen alle inwoners in Veghel hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipveghel.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipVeghel.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVeghel.nl maakt het gemakkelijk om zonder
veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Kermis, ‘Sinterklaasintocht’ en ‘Afval’.
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5. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Herstraat 20
5961 GJ Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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