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Bijlage 3: Wat vinden de sporters en niet sporters in onze gemeente van de sportmogelijkheden?  

 
Om een nieuw sport- en beweegbeleid op te kunnen stellen, is het belangrijk om te weten wat de sporters en niet sporters in de gemeente Geldrop-
Mierlo vinden van de sportmogelijkheden in deze gemeente. Om hier achter te komen is een breed uitgezet onderzoekje opgezet, waarbij mensen in 
algemene bewoordingen werd gevraagd naar hun mening/suggestie over het sporten in Geldrop-Mierlo. Op verschillende plekken in de gemeente 
(waaronder de bibliotheken; de jongerencentra; de dienstencentra voor ouderen; het gemeentehuis in Geldrop en Huize van Bethanië in Mierlo) zijn 
flyers neergelegd, sportverenigingen zijn persoonlijk per email benaderd en er is een publicatie geplaatst. Mensen konden schriftelijk of digitaal via de 
website van het sportloket hun reactie kenbaar maken.  
 
In totaal hebben 146 mensen een reactie ingestuurd. In onderstaande tabellen is de achtergrond van deze mensen weergegeven.  
 

Leeftijdsgroep Aantal in % 

0 t/m 10 jaar 1 
11 t/m 20 jaar 16 
21 t/m 30 jaar 11 
31 t/m 40 jaar 19 
41 t/m 50 jaar 38 
51 t/m 60 jaar 8 
61 t/m 70 jaar 4 
Niet bekend 3 
Totaal 100  

 
Geslacht Aantal in % 

Man 86 
Vrouw 13 

Niet opgegeven 1 
Totaal 100 

 
Sport Aantal in % 

In Geldrop 92 
In Mierlo 2 

In Geldrop en Mierlo 2 
Niet (meer) 3 

Is professional 1 
Totaal 100 
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Van de 146 mensen die een reactie hebben ingestuurd hebben 134 mensen een opmerking gemaakt over de sportaccommodatie Sportpark de Kievit en 
hebben 32 mensen een opmerking gemaakt over iets anders. Onderstaand overzicht geeft beknopt de inhoudelijke resultaten weer van het onderzoek. 
Daar waar een opmerking maar één keer is gemaakt staat dit aangegeven. 
 
Beleidsinstrumenten Onderwerp Mening - / Suggesties Mening + 

Communicatieve 
instrumenten – 
overlegstructuur: 
Sportkoepel GeMs 

Rol Sportkoepel GeMs Wellicht zou GeMs, ondersteund/aangemoedigd door de gemeente, een 
andere rol kunnen/moeten spelen in het ondersteunen van verenigingen op het 
gebied van flexibel kunnen inspringen op ontwikkelingen in de club, het dorp of 
de sport in zijn algemeenheid. GeMs zou breder en dieper als een ‘brede 
sportraad’ kunnen gaan functioneren, waarin het totale sportpakket aan de orde 
komt, bijvoorbeeld door: GeMs meer naar buiten te laten treden; Ambtelijke 
ondersteuning door de gemeente; bestuurssamenstelling op grond van 
spreiding over de diverse sporten; samenwerking met LEV 

 

Toernooien (voetbal en handbal) zijn verdwenen, daarom maar meedoen met 
de marathon in Eindhoven. In Geldrop is er alleen nog het tafeltennis toernooi 
voor scholen (1x) 

Schoolsport 

Sport nog meer stimuleren op de scholen door verschillende sport 
introductiedagen; het mogelijk maken dat kinderen bij meerdere verenigingen 
een paar proeflessen krijgen (1x) 

Erg positief over KIDS Sport,  graag KIDS 
Sportdag laten voortbestaan (1x) 

Communicatieve 
instrumenten – 
(verenigings-) 
ondersteuning: coördinator 
breedtesport  

Sponsoring Gericht beleid om sponsoring door het bedrijfsleven van activiteiten van 
verenigingen te stimuleren. Sport als gezamenlijke opgave van verenigingen, 
gemeente en het bedrijfsleven (1x) 

 

Communicatieve 
instrumenten - massamedia 

Sportkalender Uitbrengen van een jaarlijkse sportkalender en deze ook gebruiken om de 
planning en spreiding van sportactiviteiten meer over het jaar te verdelen, als 
ook om burgers te verleiden tot meer actieve deelname: als sporter en als 
actieve, betrokken vrijwilliger (1x) 

 

Vrijdag om half zeven is er geen toezicht in de sporthal, omdat er geen 
beheerder aanwezig is in verband met personeelsgebrek (1x) 

Communicatieve 
instrumenten - algemeen 

Contact met gemeente 

Als het slechte weer zich aandient, graag de controleur van de gemeente 
eerder de velden laten beoordelen, waardoor voorkomen kan worden dat men 
voor niets pas bij de vereniging hoort dat de velden zijn afgekeurd. Scheelt 
enorm veel auto’s die voor niets op en neer rijden, beter voor het milieu en 
minder teleurstelling voor de kinderen (1x)  

Contact met gemeente verloopt altijd soepel: lof 
over sporthal, de beheerders en de contacten 
met de gemeente 

Financiële instrumenten - 
subsidie 

Vrijwilligers Er is/was een tekort aan trainers (1x)  

Financiële instrumenten - 
Tarieven 

Sporthal de Kievit en 
Het Patronaat 

Hoge zaalkosten voor een vereniging voor gehandicapt sporten (1x)  
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Over de bouw van de nieuwe kleedlokalen is slecht nagedacht. Onbruikbaar 
ballenhok, zeer klein hok voor de terreinknecht. Twijfelachtige dakconstructie 
en minimale afwerking aan de binnenkant. Onduidelijk waarom een stuk van de 
oude lokalen blijft staan (1x).  

Nieuwe kleedlokalen = positief, zien er goed uit, 
grote stap voorwaarts 

Sportpark ongezelliger geworden; het eens zo mooie sportterrein ligt nu 
midden in het zicht op een bedrijventerrein; was voorheen één van de mooiste 
in de regio, nu niet meer; kale, industriële uitstraling; bomen zouden voor meer 
sfeer kunnen zorgen 

Voetbalt graag bij VV Geldrop (1x) 

Te weinig/slechte trainingsfaciliteiten (daardoor genoodzaakt om ledenstop in 
te voeren?): vervanging bestaand kunstgrasveld en tweede kunstgrasveld 
gewenst; méér oefendoelen gewenst1 

 

Slecht onderhoud velden  
Voetbalvereniging Geldrop krijg onvoldoende lichturen om een veld te 
gebruiken (1x)  
In vergelijking met andere sportlocaties, zoals tennis en hockey, lijkt het of VV 
Geldrop en Gymnastiekvereniging ‘Den Akert’ achter in de rij moeten 
aansluiten 

Sportpark de Kievit 

Vraag geen woekerrentes voor veldhuur en enorme bedragen voor 
verwarmingskosten, e.d. (1x) 

 

Te weinig trainingsfaciliteiten voor Hockey Geldrop: vierde veld gewenst Sportpark de 
Bronzenwei Graag een speeltuin en minitennisveld bij de Helze, zodat jeugd meer 

betrokken raakt bij de tennis sport en ouders makkelijker gezamenlijk kunnen 
gaan sporten. Zo wordt tennis een gezellig gezinsmoment (1x) 

Moderne accommodaties zijn aanwezig in 
Geldrop: hockey en tennis: alles ligt er keurig 
en perfect bij (1x) 

Sporthal de Kievit  Voldoet aan de eisen voor het sporten voor 
gehandicapten (1x) 

Voorzieningen – aanleg en 
onderhoud 
sportaccommodaties 

Sporthal de Coevering De belijning van de basketbal velden moet anders in opdracht van de  

                                                      
1 Tips:  
•  ‘Braakliggend stuk grond in orde maken als speelveld’ 
• ‘Op de strook gras achter het hek van het hoofdveld langs het pad naar de kleedkamers zouden 2 tennisnetten gespannen kunnen worden zodat daar tennisvoetbal gespeeld kan worden 

(erg goed voor de techniek). Die kunnen gebruikt worden als alternatief voor een training, als warming-up voor de wedstrijd en vermaak voor toeschouwende broertjes en zusjes.’  
• ‘Op diezelfde strook kunnen een aantal palen geplaatst worden voor slalom met de bal aan de voet (versprongen en in lijn).’ 
• ‘Heel eenvoudig uitvoerbaar is het creëren van een voetbalkooi op deze zelfde strook. Aan het bestaande hekwerk extra hekwerk toevoegen om een veldje van6x3 te creeren met 2 

kleine doeltjes erin.’ 
• ‘Één veld kan benut worden voor het houden van een festival na afloop van het seizoen, waardoor wat kosten van de sport gedekt kunnen worden (ik heb een enorm mooi idee dat mbv 

werkloze geldroppenaren wellicht van de grond te krijgen is).’ 
• ‘extra kunstgras veld misschien in samenwerking gebruik met Braakhuizen’ 
• ‘Op de meerjarenbegroting zouden wij graag een bedrag opgenomen zien voor een 2de kunstgrasveld binnen 3 jaar. Ook de vereniging wil meedenken over een eventuele gezamenlijke 

financiering’ (hoofd jeugdopleiding van VV Geldrop/Houta Bouw)  
• ‘Gebruik maken van de stukken gras binnen de sintelbaan, vlakbij VV Geldrop’ 
• ‘Ik zou graag een keuring willen zien, en dan verwacht ik dat er niet meer op gevoetbald mag worden’ 
• ‘Als de wielervereniging een nieuw clubhuis met zichtlocatie zou mogen bouwen op het terrein van de wielerbaan zelf, komt er ruimte voor een extra kunstgrasveld voor VV Geldrop’ 
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Nederlandse BBAL bond. Dat is anderhalf jaar geleden al aangegeven door de 
EBCG, maar heeft de EBCG nog niets over gehoord (1x) 

Het Patronaat  Voldoet aan de eisen voor het sporten voor 
gehandicapten (1x) 

De Akert - 
Gymnastiekvereniging 
‘Den Akert’ 

Er moet heel wat gebeuren om de gymzaal om te toveren tot turnzaal en de 
ruimten zijn miniem in vergelijking tot andere verenigingen in de regio (1x) 

 

Faciliteiten Atletiek Voor zo’n grote gemeente als Geldrop-Mierlo weinig faciliteiten voor de atletiek 
(1x) 

 

Veel te vroeg dicht (1x) 

Iedere vereniging die geen eigen accommodatie heeft, heeft te maken met 
beperkingen: minder flexibel kunnen inspringen op ontwikkelingen in de club, 
het dorp of de sport in zijn algemeenheid (1x) 
Accommodaties worden lang niet ‘24/7’ gebruikt en staan soms het merendeel 
van de tijd leeg. Als de gemeente gecombineerd gebruik, voor groepen en 
individuen (ook als die dat tot nu toe niet doen) stimuleert, dan levert dat niet 
alleen een intensiever gebruik op, maar het kan ook tot verlaging van de kosten 
van de huidige gebruikers leiden. Bij dit medegebruik valt onder meer te 
denken een scholen, buitenschoolse opvang en andere verenigingen (1x).  

Sportaccommodaties 
algemeen 

Durf ook ‘gemeentegrens overschrijdend’ te denken en doen: als een 
sportaccommodatie vlak bij een andere gemeente ligt (en die gemeente in dat 
gebied geen – vergelijkbare – accommodatie heeft) dan zouden 
verenigingen/instellingen/individuen van die Andre gemeente toch best ook 
gebruik mogen maken van die accommodatie (1x) 

Goede zalen (sporthallen) met veel ruimte in 
Geldrop (1x) 

ATB routes  Geldrop-Mierlo is een geweldige omgeving om 
in te sporten: triatlon en mountainbiken. De 
omgeving van Geldrop-Mierlo is er uitermate 
geschikt voor (bijvoorbeeld Gulberg). Leuke 
ATB routes in de omgeving van Mierlo en 
Geldrop, waar veelvuldig van gebruik wordt 
gemaakt.  

Heezerweg Rijvereniging St. Ludovicus mag 2x in de week bij Jan v. Vught komen rijden. 
Echter in de winter, wanneer er sneeuw ligt, is het niet mogelijk om daar heen 
te gaan, omdat de Heezerweg niet wordt schoongemaakt. 6 weken stilstaan 
betekent weer 2 maanden trainen om weer een beetje niveau en conditie te 
krijgen voor de paarden (1x).  

 

Voorzieningen – aanleg en 
onderhoud openbare ruimte 

Recreatiegebied de 
Smelen 

 Fijn dat de Smelen nog steeds open is: steevast 
buitenabonnement (1x) 
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Er moeten meer mogelijkheden komen voor mensen die ‘aangepaste sporten’ 
moeten gaan doen. Aangepaste sporten/bewegingen zijn sporten waarbij 
rekening wordt gehouden met gebreken, gezondheidsproblemen (ook kinderen 
die te dik zijn), leeftijd, etc. Dat kan op school, bij een sportvereniging, een 
sportstichting of individueel. Een sportschool zou ook geschikt zijn, mits de 
begeleiders "aangepast" toezicht houden (1x) 

Zeer belangrijk om kwaliteit sporten hoog te 
houden, want sporten zoveel mogelijk 
stimuleren (1x) 
 

Veel moeite ermee, dat de gemeente erg veel aandacht vraagt voor het feit dat 
de jeugd meer moet bewegen, maar dat de gemeente aan de andere kant 
overal op beknibbelt en het daardoor alleen maar lastiger maakt voor de jeugd 
om te sporten. Wanneer er problemen zijn, is er niemand verantwoordelijk en 
moeten de verenigingen het zelf maar oplossen (1x) 

Ruim aanbod aan verschillende soorten sport; 
voor ieder wat wils; er valt niet veel te klagen 
over de mogelijkheden tot sporten in Geldrop; 
sportmogelijkheden maken goede 
ontwikkelingen door 

Sporten wordt nu nog teveel benaderd als kostenpost; het gaat teveel om 
financiën en te weinig om inhoud. Er wordt niet praktisch omgegaan met 
mogelijkheden van sporten, er worden beslissingen genomen op de directe 
kosten. Men is niet creatief genoeg om motivatie te zoeken wat de indirecte 
verdiensten (baten) zijn. Gezonde en gemotiveerde inwoners, en jeugd welke 
zich op een goede manier kan bezig houden.  

Wonen graag hier en genieten van alle 
faciliteiten; heeft het heel goed naar z’n zin in 
Geldrop 

Het jeugdsporten moet actief worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De 
gemeente moet hier een belangrijke rol in hebben 

Bij Harks is het prima sporten: ruime 
openingstijden, zodat het niet te druk is 

Stimuleer sporten onder 50-plussers, bijvoorbeeld door een bonussubsidie 
voor verenigingen die zich (ook) richten op 50-plussers. Deze groep neemt in 
de komende tijd fors toe en gaan of blijven sporten is ook voor deze 
leeftijdsgroep belangrijk (1x)  

Sportvoorzieningen in Geldrop algemeen goed 

Algemeen Sportvoorzieningen en 
sportaanbod 

De Zorgboog krijgt regelmatig vragen van ouders over peuter/kleutergym. Het 
is onduidelijk of dit bestaat. Het zou fijn én belangrijk zijn om in elk geval 
mogelijkheden ter bevordering van beweging in Mierlo te hebben én de 
publiciteit hieromtrent is eveneens belangrijk. Kennelijk weet de bevolking 
hierover onvoldoende (ervan uitgaande dat peuter/kleutergym bestaat (?) in 
Mierlo (1x)  

Het judo bij Jurgen van Horssen is prima 
geregeld (1x) 

 
 


