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Bijeenkomst van 8 december 2016, 19.30 – 21.00 uur 
Locatie: Sportcomplex De Meerpaal, Groene Hoon 1, Houten 

 
Verslag (vastgesteld bij de bijeenkomst van 5 juli 2017) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Met ingang van deze bijeenkomst worden naast besturen van sportverenigingen ook alle inmiddels via 
Sportpunt Houten bekende sport-/beweegaanbieders uitgenodigd, die dit niet in verenigingsverband 
actief zijn. Afhankelijk van de agenda van elke bijeenkomst zal de opkomst vooralsnog wisselend zijn.   
Hoofdthema van deze agenda vormt agendapunt 3, waarvoor David Romijn, onderzoeker Mulier 
Instituut, aanwezig is en welkom wordt geheten.  
  
2. Verslagen 
Conceptverslag bijeenkomst van 22 september 2016: 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Capaciteit Sportaccommodaties Houten 
Het Mulier Instituut voerde in opdracht van de gemeente Houten onderzoek uit naar bestaande en 
toekomstige behoefte aan sportaccommodaties. David Romijn, onderzoeker sociaal-maatschappelijke 
sportvragen bij het Mulier Instituut presenteert de resultaten uit dit onderzoek. Wethouder Kees van 
Dalen hecht eraan om deze resultaten eerst met de sportverenigingen te delen. De resultaten zijn 
echter nog niet bestemd voor publicatie en worden in dit verslag daarom summier weergegeven. 
 
Het onderzoek betrof zowel de behoefte aan sporthallen als aan verschillende velden. De behoefte 
aan zwemwater bleef buiten het onderzoek. Bij het bepalen van toekomstige behoeften is zowel 
uitgegaan van demografische gegevens (groeicijfers over de bevolking), van door sportbonden 
gehanteerde normen als van feitelijke bezettingsgegevens (sporthallen). 
Uit het onderzoek tekent zich een tekort af wat betreft velden. Met name de sterke groei van hockey 
levert een tekort op. Wat betreft sporthallen zou er op basis van veel gehanteerde normen sprake zijn 
van voldoende aanbod, maar als je kijkt naar het feitelijk gebruik van de sporthallen, dan is het huidige 
aanbod krap. Dit geldt zeker in de wintermaanden. Opmerkelijk is de eveneens geconstateerde 
onderbezetting op zondagen en in de zomermaanden. 
Gezien geldende normen zou een atletiekvoorziening binnen Houten passen. Er zijn echter ook 
gemeentes aan te wijzen die in vergelijkbare situatie zo’n atletiekvoorziening niet bieden. 
 
In het onderzoek is ook gekeken welke opties er zijn om met de sportaccommodaties een financiële 
taakstelling te realiseren. Het onderzoek nam verschillende opties in beschouwing, maar ziet hierin 
geen reële aanknopingspunten. Daarbij wordt opgemerkt, dat de best realiseerbare optie (inzet van 
vrijwilligers bij (klein) onderhoud) weinig extra soelaas zal bieden: Als dat al kan wordt hier ook nu al 
veel gebruik van gemaakt en daarbij is het betreffende budget relatief gering. 
 
In de bespreking die hierop volgt wordt een aantal zaken nader toegelicht. David Romijn legt onder 
meer uit, dat de crisis weliswaar tijdelijk effect heeft gehad op de huidige sportconsumptie (bijv. tijdelijk 
geen tweede sport) en hierin wel weer herstel zal optreden, maar dat voor een aantal sporten sowieso 
om andere redenen geldt dat het oude niveau niet meer zal worden bereikt. 
In reactie merkt Ed Agterberg (HC Houten) op, dat HC Houten in Houten per jaar een (zeer) groot 
aantal uren (200-300 uur) tekort komt in zaalcapaciteit. Naar aanleiding hiervan zal nog nagezocht 
worden in hoeverre het buiten Houten sporten voor met name zaalvoetbal en zaalhockey in het 
onderzoek meegewogen heeft en ook wordt opnieuw bekeken of en hoe het effect van nieuwbouw op 
de vraag is meegenomen. (Noot WM: Tijdens de bijeenkomst van 22 september hebben ook Attila en 
WTC aangegeven regelmatig accommodatie buiten Houten te moeten gebruiken). 
Verder wordt gewezen op het nu al als matig ervaren onderhoud van bestaande hallen. 
 
Wethouder Van Dalen licht toe, dat er op basis van deze resultaten nu eerst gesprekken met 
betrokkenen zullen volgen. Met name om verder te onderzoeken of en hoe slimmer met de bestaande 
capaciteit kan worden omgegaan. Ook de staat van het onderhoud zal hij hierbij betrekken. Daarna 
volgt een voorstel aan het college. 
 
 
 



Platform Sport Houten – verslag bijeenkomst van 8 december 2016 
 2  

  
4. Sport en Sociaal Domein 
Het Mulier Instituut is ook betrokken bij onderzoek naar samenwerking tussen sport en het sociaal 
domein. Hiervoor Benadert Sportpunt Houten momenteel ook de sportverenigingen met enkele 
vragen. Op maandagavond 30 januari worden de bevindingen hiervan gepresenteerd. 
Er is over deze bijeenkomst inmiddels een vooraankondiging gestuurd aan sport, maatschappelijke 
organisaties en scholen. Bedoeling is aan de hand van aansprekende voorbeelden samen te 
bespreken hoe sport een rol kan spelen voor het sociaal domein. Sportverenigingen worden 
uitgenodigd voorbeelden (in/buiten Houten) ter bespreking aan te dragen. 
 
5. Rookvrije buitenruimte bij sportvoorzieningen 
Dit onderwerp is geagendeerd door Ank Versteeg, voorzitter Victum. Zij licht toe, dat de korfbal-
verenigingen vanuit hun bond brochures en een stappenplan hebben ontvangen om aan de slag te 
gaan met een rookvrije buitenruimte. Het blijkt gebaseerd te zijn op een initiatief van VWS, dat dit 
graag op de agenda van de sport wil zetten. 
Victum heeft dit intern besproken en gaat hierin niet met de bond mee. Wel is gekozen voor enkele 
andere maatregelen om het roken te ontmoedigen en wordt de buitenvoorziening voor rokers bij de 
ingang verplaatst naar een andere plek, waardoor bezoekers er geen hinder van hebben. 
Desgevraagd geven verschillende aanwezigen aan te verwachten hiermee zelf ook niet aan de slag te 
zouden gaan als hun bond hen bij een vergelijkbare actie zou betrekken. Overwegend vindt men deze 
actie te ver gaan. Men beschouwt de buitenruimte als vrij domein en ziet diverse problemen rond 
handhaving. Sowieso heeft men al genoeg andere zaken om aan te werken. 
 
6. Lopende zaken 
a. gemeente: 
- Van Sportvisie 2025 naar Realisatieplan: Voortgang: Karelle Valerius (gemeente Houten) licht toe, 
dat dit onderwerp voor de kerst in het college zal worden besproken en zullen prioriteiten worden 
vastgesteld. Voor verschillende gewenste projecten in het sociaal domein is geld beschikbaar, maar er 
wordt nog naar extra middelen gezocht. 
Ellen Arendse (gemeente Houten) wijst op een openstaand punt uit de vorige sportnota: het vervoer 
van bijzondere groepen naar sportvoorzieningen. Hier heeft nog geen actie op plaatsgevonden. Zij 
ziet nieuwe kansen nu de golfkarren bij een nieuwe stichting zijn ondergebracht. 
Met name voor het vervoer van/naar het zwembad zouden deze al een rol kunnen spelen, omdat 
ouderen eerder aangaven daar graag naartoe te willen, maar dat door vervoersproblemen niet te 
kunnen. Deze beweging wordt nog niet gesignaleerd. Wel merkt Wim van Dongen (Taurus) op dat 
Taurus vanuit para-volley bezig is met dit vraagstuk. Karelle Valerius wijst hem op de Stichting Special 
Heroes, die voor deelnemers aan dergelijke activiteiten ook een landelijke regeling kent. 
 
-Zwembad De Wetering na 2017. Voortgang: Het huidige contract met Optisport loopt eind 2017 af. 
Het traject naar een nieuwe aanbestedingsprocedure loopt op schema. Er wordt hiervoor een 
projectleider aangesteld, die de wensen van de huidige gebruikers in de aanbesteding meeneemt. 
Voorafgaand aan deze bijeenkomst heeft wethouder Van Dalen de betrokken verenigingen hier verder 
over ingelicht. Bij de aanbesteding kan het gaan om verschillende varianten: wel/niet gecombineerd 
beheer van zwembad en sporthal, wel/niet (her)openen van het buitenbad. 
 
- Reclameopbrengsten in sportaccommodaties: Na de bijeenkomst van 22 september is in een 
schriftelijke ronde om reacties gevraagd. Hier zijn geen reacties op ontvangen. Wat de aanwezigen 
betreft staat vooral de vraag open om een definitieve college-uitspraak, zodat nu eindelijk zwart op wit 
gezet kan worden wat in een sporthal op dit gebied wel/niet is toegestaan. 
 
- Geluidsonderzoek De Groene Hoon:  Meting is uitgevoerd. Binnen activiteiten blijven binnen de 
normen en verlangen geen vergunning. Buitenactiviteiten wel. Rapportage hierover is klaar. Er is 
inmiddels een brief gestuurd naar de stichting die De Meerpaal beheert.  
Het herbezien van de Licht- en geluid ontheffing zal in het eerste kwartaal 2017 gebeuren. 
 
b. Sportpunt Houten: 
- Vertrouwenspersoon: Claudia van Mechelen (Sportpunt Houten) licht toe, dat bij het thema 
Veiligheid in de Verenigingsmonitor desgevraagd was aangegeven, dat enkele sportverenigingen wel 
over een vertrouwenscontactpersoon zouden willen beschikken, maar deze op dit moment nog niet 
kennen. Naar aanleiding hiervan heeft Sportpunt Houten dit onderwerp verder opgepakt. In Apeldoorn 
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trof men een voorbeeld van een netwerk van vertrouwenscontactpersonen, waaraan een 
vertrouwenspersoon was toegevoegd. Deze opzet bleek succesvol. 
Dit netwerk wil Sportpunt Houten nu ook in Houten opzetten. Verenigingen worden opgeroepen hun 
vertrouwenscontactpersonen daarvoor door te geven. Sportpunt Houten heeft inmiddels contact met 
een vertrouwenspersoon die hierbij kan aansluiten. 
Er zijn twee bijeenkomsten in voorbereiding (februari, september/oktober) om met dit netwerk te 
starten en actuele vragen te behandelen. Ook wordt gewerkt aan een opleiding bij NOCNSF, waaraan 
in ieder geval Victum graag mee wil doen. Belangstellenden uit andere verenigingen kunnen daarvoor 
worden opgegeven bij Claudia@sportpunthouten.nl  
Hier volgt ook nog schriftelijke berichtgeving over. 
 
- Convenant Alcohol en Sport: De masterclass van Dr. Van de Lelie op 9 november jl. was succesvol. 
In deze bijeenkomst bij Taurus ging Dr. Van de Lelie in op het effect van alcohol op het jonge brein. 
Bestuursleden, trainers en ook de burgemeester waren hierbij aanwezig, maar helaas geen ouders. 
Het wordt op prijs gesteld als de bijeenkomst in 2017 een vervolg krijgt voor meer belangstellenden. 
 
Sportpunt Houten heeft inmiddels een groot aantal “starterskits” uitgereikt om verantwoord 
alcoholgebruik onder de aandacht te kunnen brengen. De kit wordt geëvalueerd, zodat de inhoud 
ervan desgewenst kan worden aangevuld/aangepast. 
 
- Sportgala 2016: José van Laarhoven (Sportpunt Houten) attendeert erop, dat de mogelijkheid om 
kaarten te bestellen voor het komen sportgala (6 februari 2017) inmiddels online is. 
Aanmelding voor de verschillende sportprijzen is nog mogelijk tot 18 december a.s.. Met name voor 
sportcoach en sportfoto mag nog wel meer genomineerd worden. 
In aansluiting hierop benadrukt Peter van der Wens, dat er op sportgebied in Houten best wel 
bijzondere prestaties te melden zijn. Het lijkt erop, dat men schroom heeft om personen aan te 
melden. De werving voor de aanmeldingen wordt met het oog daarop dit jaar ook actiever aangepakt. 
 
c. Sportverenigingen: 
- HC Houten: Ed Achterberg attendeert op de Santa Run, een leuke sponsorloop, die zaterdag 17 
december a.s. plaatsvindt. 
- Hellas Houten: Ninke Loonstra vertelt, dat er eind 2015 een initiatief is gestart om te kijken of in 
Houten een atletiekbaan gerealiseerd zou kunnen worden. Destijds is geantwoord, dat hiervoor bij de 
gemeente Houten geen geld beschikbaar is. Er zijn vervolgens samen met Sportpunt Houten 
alternatieven gezocht, maar allen niet tot tevreden van Hellas. In een recente bespreking met de 
gemeente heeft Hellas afgesproken meer informatie te zullen aanleveren. Hellas gaat daar nu over in 
samenspraak met belangstellende andere sportverenigingen en gaat besprekingen aan met de 
Atletiekunie. 
-Victum: Ank Versteeg vertelt, dat Victum meer ouders bij de vereniging wil betrekken en daarvoor is 
gestart met het uitnodiging van ouders om na de wedstrijd met het bestuur te komen praten. Tijdens 
deze besprekingen wordt uitgelegd hoe alles werkt. Ouders reageren enthousiast op deze uitleg. 
- Wethouder Kees van Dalen:  wijst op het theaterspektakel FIFA Blatter, de val van de voetbalkeizer, 
dat op 11 januari plaatsvindt in Theater Aan de Slinger. Meer informatie hierover wordt nagestuurd.  
 
 
7. Rondvraag 
- 
 
 
    
Sluiting, om 21.00u, waarna informele afsluiting. 

mailto:Claudia@sportpunthouten.nl
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houtend.d. 8 december 2016 

Deelnemerslijst 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 

BC De Woodpeckers Jeroen de Wildt Voorzitter 

BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 

Hellas Houten Ninke Loonstra/Erik Dohmen Bestuur 

Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 

HSV Houten Dragons Mark Hollman Penningmeester 

KV Victum | War Child Ank Versteeg Voorzitter 

OWSV Hi-Dive Detlef Geerlings Voorzitter 

St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuur 

Voetbalvereniging Schalkwijk Ton Vernooij voorzitter 

Volleybalvereniging Taurus Wim van Dongen Bestuur 

Andere sportaanbieders:   

Zwembad De Wetering Mark de Jong Locatie manager 

Gasten   

Gemeente Houten Kees van Dalen Wethouder 

Gemeente Houten Ellen Arendse Beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Karelle Villerius Beleidsmedewerker 

Mulier Instituut David Romijn onderzoeker 

Sportpunt Houten Claudia van Mechelen Combinatiefunctionaris 

Sportpunt Houten Jolijn Hoek – vd Giessen Combinatiefunctionaris 

Sportpunt Houten José van Laarhoven Combinatiefunctionaris 

Afwezig, met kennisgeving 

Beach Houten Vincent Verhulst/ Ellen de Roos Bestuur 

GoSwim Johan Bolhuis Voorzitter 

Handbal Houten Renk Vermeulen Voorzitter  

HSSV Gerard Bruring Bestuur 

Loopgroep Houten Gerda Weitkamp Voorzitter 

OWSV- Hi-Dive Marianne Rietveld secretaris 

Piazza Sports Ted van Hees directie 

Stardance Lolkje Smilda Trainer 

SV Houten Nico v Slegtenhorst Voorzitter 

TC Houten  Stanley Walters Voorzitter 

Van Houten & Co / vrijwilligers Jessica de Lange coördinator 

WTC Houten Kees Keuzenkamp Voorzitter 

Zwemschool De Startsprong Jeroen Peek directie 

Afwezig, zonder kennisgeving 

Atilla Houten Angelique van Soest Bestuur 

Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen/Hans den Ouden bestuur 

Dartsvereniging Houten Jeroen Sopers Voorzitter 

Delta Sports ‘95 Miranda de Beer Voorzitter 

HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 

HTTC Henk Brouwer Secretaris 

Judovereniging Groot Houten Thom van der Heijden Voorzitter 

Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 

Nieuwegeinse Golfclub Arnout Dijxhoorn Bestuur 

Reddingsbrigade Tripduikers Raymond Roggekamp Voorzitter 

Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 

St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 

Taekwondo vereniging Taekyon Jan Willem van Linschoten Voorzitter 

TC Atalanta Sander Komijn Voorzitter 

TV De Doordraaiers Peter Hermens Voorzitter 

TV SET Adri Peek Penningmeester 

VC Houten Rob Pleijsier Voorzitter 

Voetbalvereniging ’t Goy Frank Grift Voorzitter 

 


