
Platform Sport Houten
Verslag (definitieve versie, vastgesteld op 10 maart 2008)

1. Opening en vaststelling van de agenda
Voorzitter Peter van der Wens (Badmintonvereniging Houten) opent de bijeenkomst. Hij verwelkomt in het 
bijzonder wethouder Jan Koudijs, die een gedeelte van deze bijeenkomst zal bijwonen om in te kunnen 
gaan op de Sportvisie. Peter van der Wens legt uit, dat de korte tijdspanne tussen de vooraankondiging en 
het tijdstip van deze bijeenkomst helaas nodig was, zodat de sportverenigingen hierover nog voor de 
behandeling in de gemeenteraad onderling overleg konden hebben.

2. Verslag en Mededelingen
� Verslag d.d. 5 juli 2007: Naar aanleiding van het agendapunt Verslag en mededelingen wordt 

opgemerkt, dat tijdens de bijeenkomst is vermeld, dat bij volleybalvereniging Taurus wel sprake was 
van een contributieverlaging. Met deze toevoeging wordt het verslag definitief vastgesteld.

� Correspondentie: Will Mossink neemt de correspondentie door en belooft een overzicht hiervan aan 
het verslag toe te voegen (bijlage 2 bij dit verslag). 
Platform Sport Houten ontvangt regelmatig uitnodigingen voor afvaardiging vanuit de 
sportverenigingen voor een evenement of bespreking. Om het beslag op bestuursleden te beperken 
worden deze uitnodigingen selectief doorgestuurd. Een enkele keer vertegenwoordigen Peter van der 
Wens en Will Mossink de sportverenigingen. Eenieder kan dit aan de hand van het correspondentie-
overzicht volgen en eventueel reageren.

� Activiteitenmarkt: Naar aanleiding van Activiteitenmarkt 2007 was er een rondvraag onder de 
sportverenigingen. De reacties zijn gelijkluidend: te grote afstand tussen het gedeelte waar de sport 
was gestationeerd; onvoldoende verkeersvrij gebied. De reacties zullen tijdig voor de volgende markt 
worden doorgegeven aan de organiserende instantie. Opgemerkt wordt, dat op de markt wederom 
veel commerciële aanbieders aanwezig waren, waardoor de markt omvangrijk was en versnipperd 
over een groot gebied. Om die reden zijn in het verleden makelaars e.d. juist van deze markt geweerd. 
De indruk bestaat dat deze maatregel inmiddels is verwaterd. 

3. Sportvisie “Klaar voor de start...” (tot 21.20u bijgewoond door Jan Koudijs)
Wethouder Jan Koudijs licht de totstandkoming van deze Sportvisie toe: er is een behoeftepeiling onder de 
sportverenigingen uitgevoerd; er zijn interviews gehouden met sleutelpersonen, waaronder vanuit Platform 
Sport Houten; de BOS/BSI-begeleidingscommissie is betrokken bij de conceptversie. Tenslotte was er een 
goed verlopen sportconferentie, met enorm veel belangstellenden en een enthousiaste inbreng, die de lijn 
in deze Sportvisie uitdrukkelijk onderstreept.

Het vervolg is nu, dat het college deze Sportvisie aanbiedt aan de gemeenteraad. Deze heeft bespreking 
geagendeerd voor 18 december a.s. Voorafgaand is er inspraak mogelijk tijdens een Ronde Tafel Gesprek 
op 4 december (WM: inmiddels blijkt deze op 11 december plaats te vinden). Deze procedure wordt vanuit 
Platform Sport Houten nog afzonderlijk onder ieders aandacht gebracht.

Als de gemeenteraad ermee instemt, dan vormt de Sportvisie daarna het vertrekpunt voor enerzijds de 
Sportnota en anderzijds het ontwikkelen van een Voorzieningennota. 
In de Sportnota wordt de Sportvisie concreet in plannen uitgewerkt, o.a. voor wat betreft de 
sportaccommodaties tot 2010. Dit gebeurt binnen het financieel kader dat de gemeenteraad met de 
Sportvisie vaststelt. De Sportnota moet na het eerste kwartaal 2008 klaar zijn en moet ook input leveren 
aan de Voorzieningennota. 
De Voorzieningennota moet zicht geven op de ruimte die er op langere termijn in Houten (incl. de 
“kerkdorpen”) moet komen en beschouwt daarbij alle te treffen voorzieningen (sociaal-cultureel, sport, 
scholen) zoveel mogelijk in onderling verband. Ook deze moet na het eerste kwartaal 2008 klaar zijn.  

Wethouder Koudijs vermeldt, dat het college vanwege de urgentie hiervan en vroegere toezeggingen 
buiten de procedure van deze nota’s besloten heeft eerder tot realisatie over te gaan van extra 
kleedkamervoorzieningen voor SV Houten en Delta Sports.
Verder is ook alvast voorbereidend onderzoek gestart in verband met de te verwachten verplaatsingen van 
De Stenen Poort.
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Naar aanleiding van een rondvraag naar de reacties op de Sportvisie beaamt wethouder Koudijs, dat deze 
Sportvisie erg algemeen is en dat veel af zal hangen van de concretisering in de Sportnota. 
Hij is blij, dat de inhoud herkend wordt, maar erkent ook, dat deze niet spectaculair is. Het biedt wel een 
goede weergave van wat er nu leeft en door vele betrokkenen naar voren is gebracht. De –breed 
gedragen- kaders voor de komende jaren zijn hiermee vastgelegd. Dat ziet hij als een belangrijk resultaat 
van het proces tot nu toe. 
Uitgangspunt is weliswaar sport geweest, maar er is ook breder naar sport gekeken. Dat kon nog niet 
zover doorgevoerd worden, omdat vanuit het welzijnsterrein (WMO) dit kader nu nog niet helder is 
uitgewerkt.

Bij de invulling van de Sportnota wordt de sportverenigingen nog gelegenheid tot inbreng geboden. Over 
de wijze waarop vindt nog nader overleg met Platform Sport Houten plaats.
Mede gezien het lange voortraject tot nu toe wordt door de aanwezigen aangedrongen op duidelijke 
afspraken hierover.

Opmerkingen over de inhoud van de Sportvisie:

� Georganiseerde/ongeorganiseerde sport: 
Enerzijds vermeldt de Sportvisie dat 28% lid is van sportverenigingen, anderzijds blijft de inzet voor de 
ongeorganiseerde sport onvermeld. Het lijkt er –mede hierdoor- nu op alsof de Sportvisie zich hoofdzakelijk 
richt op de georganiseerde sport. Weliswaar is dat in financiële zin en beleidsmatig wel zo, maar niet 
beoogd. 
Wat dan wel aan ongeorganiseerde sport gedaan/ondersteund zou kunnen worden is niet in de Sportvisie 
terug te vinden (denk aan: sporters die de openbare weg gebruiken).

� Topsport:
Opgemerkt wordt dat in deze Sportvisie gekozen is voor een bescheidener bijdrage vanuit de gemeente 
aan topsport dan in de vorige sportnota. Betreurd wordt, dat dit in de Sportvisie ook niet wordt toegelicht.
Feit is, dat er inmiddels wel al aan topsport wordt gedaan binnen Houten en dat hieraan ook waar mogelijk 
medewerking aan is verleend. Wethouder Koudijs beaamt, dat dit ook niet zal veranderen, maar dat er wel 
voor gekozen is voor topsport geen extra financiële middelen vrij te maken.
In de discussie die volgt bepleiten de sportverenigingen de topsport toch ook vooral te blijven beoordelen 
vanuit het maatschappelijk belang hiervan: zichtbare topsport, c.q. sport op hoger niveau, kan in de 
gemeente voor jeugd ook een belangrijke stimulans opleveren om aan sport deel te gaan nemen.
Tenslotte wordt verzocht te nuanceren: hoger willen spelen hoeft niet altijd direct topsport te zijn. Hoger 
willen spelen kan wel extra ruimte-eisen met zich meebrengen ( bijv. voor extra training van selectieteams). 
Het is uit de Sportvisie niet duidelijk of en hoe het college hieraan wel tegemoet wil komen.

Inzake dit punt wordt besloten vanuit de gezamenlijke sportverenigingen inbreng te leveren tijdens het 
Ronde Tafel Gesprek.

� Accommodaties in eigen beheer
In de Sportvisie is niet na te lezen hoe het college wil omgaan met sportverenigingen die accommodaties in 
eigendom hebben.

4. Rondvraag / W.v.t.t.k.
� Zaalruimte verdeling: Bram Alblas (VC Houten) stelt voor een werkgroepje samen te stellen uit 2 grote 

en 2 kleine verenigingen en daarmee voorafgaand aan de komende zaalruimteverdeling een voorzet te 
doen voor enkele bruikbare indelingsregels. Dit voorstel wordt overgenomen: HVHouten, BV houten, VC 
Houten willen hierin participeren. Ook Woodpeckers of zaalhockey zal hiervoor benaderd worden. Bram 
Alblas neemt met Will Mossink hiertoe initiatief.

� Rabo Vrijwilligers Award: Rian Hage (Reddingsbrigade Tripduikers) meldt dat vanuit de Tripduikers 
voor de Vrijwilliger van het jaar, categorie onder 23 jaar, Jordi van de Veer van de 90 voorgedragen 
kandidaten bij de 3 genomineerden is geëindigd.

� Subsidie-afwikkeling 2006: Frans Strooper (vv ‘t Goy) vraagt rond naar evaringen met de subsidie-
afwikkeling 2006. Hij heeft vragen over de manier waarop de gemeente ingaat op het eigen vermogen 
van de vereniging. Er zijn geen vergelijkbare ervaringen. Wel is men van mening, dat de afwikkeling van 
2006 op dit moment allang afgerond had moeten zijn.
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� Sportverenigingen en jeugdbeleid: In de laatste bijeenkomst is er vanuit de sportverenigingen 
behoefte geuit om met de burgemeester eens van gedachten te kunnen wisselen over de rol van 
sportverenigingen bij jeugdopvang in relatie tot het vergunningenbeleid bij sportevenementen. Bij een 
recent gesprek met de afdeling Welzijn werd duidelijk, dat ook de gemeente / burgemeester behoefte 
heeft de sportverenigingen te betrekken bij het Alcohol- en drugsbeleid waar de gemeente richting 
Jeugd aan werkt. Waarschijnlijk volgt hier in het kader van een themaweek in maart een bijeenkomst uit 
voor Platform Sport Houten, waarbij dan ook burgemeester Cor Lamers aanwezig is.

� Sportcafé: Jan Koudijs was onder de indruk van de sportconferentie en zoekt een manier om dergelijke 
besprekingen ook over meer gerichte thema’s te kunnen herhalen. De aanwezige sportverenigingen 
daarentegen willen graag terughoudend omgaan met het tijdsbeslag van al deze bijzondere 
bijeenkomsten. Zij stellen voor hiervoor zoveel mogelijk de bijeenkomsten van Platform Sport Houten te 
benutten. 

Bijlage 1 bij:
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten

d.d.21 november 2007

Deelnemerslijst

Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie
BV Houten Peter van der Wens Voorzitter v
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter v
HTTC Paul van Doorn Voorzitter v
Judovereniging Groot Houten Lykke Kluen Voorzitter v
OWSV Hi-Dive Frans Landzaat Secretaris v
Reddingsbrigade Tripduikers Rian Hage secretaris v
Skate- en schaatsvereniging Ton van der Ham voorzitter v
SV Houten Gert Wildvank bestuur v
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom Voorzitter v
VC Houten Bram Alblas Bestuurslid v
Voetbalvereniging  ‘tGoy Frans Strooper peningmeester v

Gasten
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder v
Gemeente Houten Annelies Krikke mk

Sportservice Midden Nederland Paul Voois mk
Zwembad De Wetering Marco van Leeuwen v
Zwembad De Wetering Merlijn Lezeman stagiair v

Afwezig
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter zk
Atletiekvereniging Hellas Carolien Bouwman mk
Avond4daagse Houten zk
Basketbalverening De 
Woodpeckers

Jan Joris Swart zk

Delta Sports ‘95 Cees Hogenes voorzitter mk
GoSwim Yvonne van Slagmaat voorzitter zk
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Ruud de Boer Voorzitter zk
Hockeyclub Houten Rob Gortjens bestuurslid zk
HSV Houten Dragons Erick Schabracq Voorzitter zk
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter zk
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OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever Voorzitter mk
KV Victum/IGCN Ilse Ponsen Voorzitter mk
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter zk
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris mk
Tennisclub Atalanta Geert Ritzen mk
Tennisvereniging De Doordraaiers Roel Melchers Voorzitter zk
Tennisvereniging SET Adri Peek Voorzitter zk
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt Voorzitter zk
Wielertourclub Houten zk

Bijlage 2 bij het verslag van de bijeenkomst van Platform Sport Houten d.d.21 november 2007
Overzicht van inkomende en uitgaande post tussen 6 juli 2007 tot en met 21 november 2007

Datum Betreft: 
08/07/07 Sporttarieven. Ingezonden brief aan ‘tGroentje

12/07/07 Nieuwsbrief VIA 1 Doorgezonden naar 
sv’n

07/08/07 Uitnodiging Sportconferentie 4/10/07. gem. Houten

09/08/07 Sportkatern Trefpunt. div. correspondentie 
en interview

24/08/07 Rabobank Award. Uitnodiging tot nominatie van 
vrijwilliger van het jaar.

Doorgezonden naar 
sv’n 

06/09/07 Uitnodiging PvdA-discussie-avond Sport in Houten 
20/09/07

Doorgezonden naar 
sv’n

18/09/07 Uitnodiging aanmelding jeugdige sporttalenten voor de 
Broederschap Sportprijs

Doorgezonden naar 
sv’n

25/09/07 Activiteitenmarkt 2007. Ervaringen. Rondvraag onder 
sv’n

16/10/07 Debat Houten. 30 jaar Vinex. 9/11/07. Naar aanleiding 
van 30-jaar PvdA Houten. uitnodiging

16/10/07 Uitnodiging WMO-conferentie. 15/11/07. Gemeente 
Houten

23/10/07 Workshop Sportblessures. Toel. Planning Sportservice.

25/10/07 Uitnodiging Inrichtingsschets Castellum. 15/11/07. 
Gemeente Houten

28/10/07 Sportenquête op Houtentouwtje (PvdA). Uitnodiging tot 
deelname

Doorgezonden naar 
sv’n

04/11/07 Verzoek CDA-fractie contactpersonen op te geven. Doorgezonden aan 
sv’n

13/11/07 Uitnodigingen tot deelname aan Trainers voor de klas 
en Jeugsportpas. 

Door SMN 
rechtstreeks 
verzonden aan sv’n
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