
Platform Sport Houten 
 

 
Bijeenkomst van 17 oktober 2018, 19.30 – 21.30 uur 

Locatie: Multifunctionele ruimte Optisport De Wetering, Hefbrug 3 

 

VERSLAG (voorlopige versie, vast te stellen bij de eerstvolgende bijeenkomst) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Voorzitter Peter van der Wens opent de vergadering om 19.33 uur en heet de aanwezigen van harte 
welkom. De wethouder laat zich verontschuldigen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Gezien het feit dat er een aantal nieuwe mensen aan tafel zitten geeft Peter een korte toelichting op 
de achtergrond en de bedoeling van de Platform Sport bijeenkomsten.  
  
2. Verslagen  

Het concept-verslag van de bijeenkomst van 18 juni 2018 was mee gestuurd met de agenda en wordt 
vastgesteld. 
  
3. Houtense Sportambities 

Bij de Platform Sport bijeenkomst van 18 juni hebben de sportorganisaties input gegeven voor de 
vorming van het collegeprogramma. In juni is tevens het landelijke sportakkoord gepubliceerd. Bij een 
eerder overleg is ook het Utrechtse Sportakkoord besproken, waarbij politieke partijen konden 
aangeven waar zij voor staan. Op basis van deze bijeenkomsten en documenten zijn de Houtense 
Sportambities geformuleerd. De ambities zijn opgesteld vanuit het Platform Sport.  
Bij het politiek sportcafé, wat op 9 november 2018 gaat plaatsvinden, nodigen we de 
portefeuillehouders Sport van de politieke partijen uit om de Houtense sportambities te bespreken. 
Wat wil de sport, wat staat er in het collegeprogramma en tijdens de bijeenkomst willen we aangeven 
waar de ambities liggen vanuit de sport. De vraag is hoever de politiek wil gaan om zich te 
committeren aan de sportambities en zich wil inzetten om de ambities te realiseren.  
 
Ellen Arendse, gemeente Houten, geeft aan dat delen van het verslag van de Platform Sport 
bijeenkomst zijn verwerkt in collegeprogramma. Dit programma wordt door de gemeente de komende 
vier jaar uitgevoerd. Het collegeprogramma is ondertussen vastgesteld. Zie: 
https://www.houten.nl/uploads/tx_pagefiles/Collegeprogramma_2018-2022.pdf. 
 
Erwin (GoDive) geeft aan dat het woord vereniging vaak genoemd wordt en zou graag zien dat het 
wordt aangepast naar sportorganisatie of sportclubs. Er wordt voorgesteld om het woord sportclubs te 
gebruiken en bij de inleiding een toelichting te geven op de term.  
Er wordt gevraagd naar de termijn van de ambities. Deze gelden in principe voor de komende 
regeerperiode, dus 4 jaar. De werkagenda kan langer doorlopen als de eerste stappen zijn gezet.  
 
Vanuit Taurus en Handbal Houten wordt verzocht om Topsport als 6e punt toe te voegen. Input van 
beide clubs over de formulering van de ambities is wenselijk.   
 
Per thema worden de sportambities besproken.  
Inclusief sporten 
Attila geeft aan dat de informatie over de vraag / behoefte van de doelgroep onbekend is.   
GoDive reageert daarop dat zij bij de duiklessen op dit moment veel kinderen met gedragsstoornissen 
hebben. Duiken lijkt een geschikte sport te zijn voor deze groep en mond tot mond reclame zorgt dat 
de groep is gegroeid. De vraag kan daarmee ook ontstaan en wellicht was dit niet uit een onderzoek 
naar voren gekomen. 
 
  

https://www.houten.nl/uploads/tx_pagefiles/Collegeprogramma_2018-2022.pdf
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Duurzame sportinfrastructuur 

Over dit onderwerp zijn veel vragen. Wim van Dongen (Taurus) vraagt zich af hoe de club kan 
profiteren van de zonnepanelen die op het dak van de sporthal zijn geplaatst. Er wordt gevraagd waar 
de gemeente Houten staat in de verduurzamingswet en op welke manier een vereniging kan 
aanhaken bij verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. Inzicht in de stand van zaken is 
wenselijk. Ellen Arendse (gemeente) geeft aan dat de informatieplicht energiebesparing in werking 
treedt voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar 
verbruiken. De gemeente krijgt daarmee te maken. De sportclubs geven aan dat kaders over dit 
onderwerp gewenst zijn voordat de sport een standpunt kan innemen. 
 
Er wordt opgemerkt dat onderhoud van accommodaties niet alleen te maken heeft met duurzaamheid, 
maar dat het ook gaat over het wieden van onkruid of het schoonhouden van accommodaties en dat 
ook daar verbeteringen wenselijk zijn.  
 
Met het 6e punt (beschikbaar stellen van sportcomplex andere activiteiten) streven we naar verruiming 
van de bestemmingsplannen, zodat een accommodatie voor meerdere doeleinden gebruikt kan 
worden. 
 
Dick (Attila) vraagt of bij sporthal De Slinger specifieker de aanpassing aan de ingang omschreven 
kan worden. Zoals het nu staat omschreven moet er een opening ontstaan om bijvoorbeeld de 
klimaatinstallatie te vervangen en daarbij wordt de aanbouw van een kantine en ingang meegenomen. 
Er volgt een discussie of ook andere locaties genoemd moeten worden. Bij het vorige overleg is 
sporthal De Slinger duidelijk als knelpunt naar voren gekomen, vandaar de specifieke vermelding. 
 
Wim van Dongen (Taurus) vraagt zich af waarom er destijds niet gekozen is om alle lampen in 
sporthal De Kruisboog te vervangen. Dit is een voorbeeld wat nodig is bij het politiek sportcafé om de 
politiek te laten zien hoe het een en ander werkt.  
 
Er wordt gevraagd waar aan wordt gedacht bij ondersteuning voor verduurzaming. Dit hangt samen 
met wat we gaan doen, maar dit is juist ook een vraag aan de politiek. Er wordt geopperd dat de 
opbrengsten van de verduurzaming terugvloeien naar de sportclubs (via bijvoorbeeld lagere 
huurtarieven wegens lagere energielasten). Dit zijn goede suggesties om het concreet te maken.  
Er wordt voorgesteld om een wensenlijst samen te stellen op het gebied van duurzaamheid vanuit de 
sportclubs. Iedere club kan aangeven waar zijn prioriteit ligt / waar eventueel al plannen voor zijn. 
Erwin (GoDive) geeft aan dat er zeven onderwerpen zijn in relatie met duurzaamheid. Dit kan gebruikt 
worden als checklist voor de clubs en hij stelt dit beschikbaar aan de sportmakelaar. 
 
SV Houten geeft aan dat iedere locatie voor 2024 asbest vrij moet zijn. Zij zijn hier onlangs mee 
geconfronteerd en zijn hier nu mee bezig. Het is echter een aandachtspunt voor alle clubs. 
 
Vitale aanbieders 
Sander (Optisport) heeft alle gebruikers van het zwembad uitgenodigd voor een overleg om te kijken 
waar de partijen elkaar kunnen versterken. Dit netwerk is een goede start geweest, waarbij de rol van 
de KNZB (zwembond) belangrijk is geweest. Dit is een voorbeeld om te zorgen voor vitale 
sportaanbieders. 
Over de eerste ambitie wordt gevraagd naar de rol van de gemeente of de politiek. Dit punt is met 
name bedoeld om de politiek bewust te maken van wat er wordt gevraagd van vrijwilligers. Er wordt 
steeds meer verwacht van clubs en regelgeving wordt complexer. Is er een grens aan wat er 
gevraagd mag worden en wat kan daar tegenover staan?  
Het is belangrijk een breed gevoel te creëren in de samenleving voor het belang van vrijwilligerswerk 
en politieke partijen kunnen daarbij helpen.   
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Erwin (GoDive) heeft positieve ervaringen met De Krachtfabriek; een maatschappelijk initiatief waar 
mensen samenkomen die overdag beschikbaar zijn. Het gaat daarbij om incidentele klussen, zoals 
het maken van presentjes voor een evenement.   
 
Jeroen (BC Woodpeckers) ergert zich aan de houding van de gemeente Houten om een 
gebruikersoverleg te organiseren in De Slinger. Peter geeft aan dat dit een voorbeeld is van hoe de 
praktijk werkt en dat dit ook kenbaar mag worden gemaakt bij de politiek.  
 
Positieve sportcultuur & Van jongs af aan vaardig bewegen  

Er zijn geen toevoegingen of opmerkingen bij deze laatste twee punten.  
 
Vanuit een aantal aanwezigen wordt aangegeven dat het politiek sportcafé geen klaagcafé moet 
worden en dat we vooral ook moeten kijken wat de sportclubs zelf kunnen doen en op welke manier 
de gemeente zou kunnen faciliteren.  
 
Het is goed om tijdens het sportcafé als sportclubs de politiek uitnodigen om bij de clubs langs te 
komen en ze te laten zien wat er gebeurt. Er wordt opgemerkt dat in de begroting van de gemeente 
Houten er weinig terugkomt naar de sport. Er zijn veel mensen betrokken bij de sportclubs en naar 
rato gaat er maar een klein bedrag per inwoner naar de sport.  
 
Er wordt voorgesteld om per vereniging een lijstje te maken van wensen. Peter geeft aan dat dit niet 
werkt; de lijstjes zijn het resultaat van de ambities en de politiek moet eerst aangeven waar ze voor 
willen gaan.     
 
Tot slot wordt opgemerkt dat de gemeente op dit moment ervoor kiest dat in alle sporthallen ook alle 
sporten beoefend moeten kunnen worden. Hierdoor veel belijning en materialen. Een clustering van 
sporten die op elkaar lijken zou prettig zijn. Voor wat betreft de belijning is de verwachting dat over 
een paar jaar we alleen nog geprojecteerde belijning kennen, dus dat wordt een kwestie van tijd.  
 
4. Lopende zaken 
a. Gemeente 
- Ellen geeft aan dat Houten betrokken is bij Grenzeloos actief. Een regionale samenwerking 

met de gemeente IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vijfherenlanden op het gebied van het 
aangepast sporten. Het is de bedoeling om een regionale consulent aan te stellen, deze gaat 
zorgen voor een intensievere samenwerking en uitwisseling van informatie over de 
gemeentegrenzen heen.  

- In september is een bijeenkomst geweest over de btw-vrijstelling in de sport. Het verslag wordt 
nog toegestuurd. De gemeente heeft de fiscalist, die deze avond ook de presentatie heeft 
verzorgd, ingehuurd voor ondersteuning.  

 
b. Sportpunt Houten 
- Afgelopen periode liep de Albert Heijn Sportactie en zijn er vouchers uitgedeeld aan klanten 

van de Albert Heijn om deel te nemen aan gratis proeflessen. Er hebben 40 sportaanbieders 
zich aangemeld en tot op heden zijn er 383 inschrijvingen gedaan voor proeflessen. Dit zijn 
minder aanmeldingen in vergelijking met vorig jaar. Sportpunt Houten heeft met NOC*NSF 
contact over de uitvoering van de actie en is in nauw contact bezig met de evaluatie. Samen 
met de Rotary Clubs is een actie gestart om kwetsbare inwoners de kans geven om te sporten 
via de AH Sportactie. Mocht de sportaanbieder merken dat de financiën een drempel is om te 
gaan sporten, dan zijn er ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Jeugdfonds Sport, U-pas en 
Stichting Leergeld.  
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- Veel verenigingen hebben mee gedaan met de Rabobank Clubactie. Om de financiering rond 

te krijgen van een aantal projecten en initiatieven kan ook een aanvraag worden gedaan bij het 
Sportfonds Houten. Medewerkers van Sportpunt Houten kunnen helpen bij de aanvraag.  

- Save de date  maandag 4 februari 2019 wordt het Sportgala Houten georganiseerd. Voor het 
evenement zijn we op zoek naar kandidaten. De inschrijving gaat deze week open.  

 
c. Sportverenigingen 
- Rookvrije generatie  Optisport gaat zich landelijk inzetten voor een rookvrije generatie. Vanaf 

1 januari 2019 gaat het complex rookvrij zijn. Hiervoor worden met medewerkers afspraken 
gemaakt, maar is ook de hulp nodig van andere partijen. Zo wil Sander, manager Optisport, 
voorkomen dat mensen op de stoep gaan roken, waardoor het probleem wordt verplaatst van 
de ingang van het complex naar de stoep. Een aantal sportclubs, waaronder HC Houten en FC 
Delta Sports, hebben ervaringen opgedaan met het rookvrij maken van het complex en Sander 
zou graag in gesprek komen om ervaringen te horen.   

- Er zijn verder geen aanvullingen.  
 
5. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en Peter sluit om 21.29 uur de vergadering en nodigt de 
aanwezigen uit voor een drankje bij de bar.   
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Platform Sport Houten 

Deelnemerslijst van de bijeenkomst  van 17 oktober 2018 
 

Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 

Atilla Houten Dick Jansen Bestuur 

BC De Woodpeckers Jeroen de Wildt voorzitter 

BV Houten  Mick Zwart Secretaris 

Handbal Houten Jean-Pierre Driesen Secretaris 

Hellas Houten Ninke Loonstra Bestuur 

HFC Heroes (Floorball) Marian Broekhuizen Voorzitter 

Hockeyclub Houten Jeroen van Strien Penningmeester 

HSV Houten Dragons Mark Hollman Penningmeester 

St. Sportieve Recreatie Ria van Dixhoorn Bestuur 

SV Houten John Dons Accommodatie 

Volleybalvereniging Taurus Wim van Dongen Voorzitter  

   
Andere sportorganisaties   

Optisport Houten Sander Wiessenhaan Manager 

Go Dive Erwin Hesselink Eigenaar 

   
Gasten   

Gemeente Houten Ellen Arendse beleidsmedewerker 

Sportpunt Houten Annemarie van Deelen Sportmakelaar 

Sportpunt Houten José van Laarhoven Sportmedewerker 

   

Presidium   

Platform Sport Houten Peter van der Wens Voorzitter 

   
Afwezig, met kennisgeving:   

Gemeente Houten Kees van Dalen Wethouder 

KV Victum | War Child Ank Versteeg Voorzitter 

Loopgroep Houten Gerda Weitkamp voorzitter 

TC Atalanta Sander Komijn Voorzitter 

TV De Doordraaiers Herman Kraaij Voorzitter 

Racketcentrum Houten Marijn Koot eigenaar 

Yogacentrum Amadorra Tina Hiddema eigenaar 

   
 

 


