
Platform Sport Houten – verslag bijeenkomst van 12 juni 2013 1  

 
Bijeenkomst van 12 juni 2013, 19.30 – 21.30 uur 

Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten 
 
Verslag (vastgesteld bij de bijeenkomst van 16 september 2013) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
Yvonne van Slagmaat verzoekt BHV-cursussen te agenderen. 
Wethouder Geerdes moest zich vanwege privé-omstandigheden voor deze bijeenkomst afmelden. 
  
2. Verslagen 

 
Verslag bijeenkomst van 14 maart 2013:  

� N.a.v. pag. 1, 1. Opening: De verhuizing van HSV Houten Dragons volgt niet vóór de zomer, 
maar in de zomer. De eerste competitiewedstrijd op het nieuwe veld is eind augustus. 

� N.a.v. pag. 1, 3. Convenant Informatievoorziening Sportverenigingen: Platform Sport Houten 
is niet conform dit Convenant geïnformeerd over het voornemen inzake betaald parkeren bij 
sportparken. 

 
3. Ombuigingen: Betaald parkeren bij sportparken 
 
B&W heeft in de Perspectiefnota Houten 20141 aangegeven mogelijkheden te zien om op de 
voorzieningengebieden De Kruisboog, De Brug, Oud Wulvenseweg en Sportlandschap De Meerpaal 
betaald parkeren in te voeren. Dit is een van de ombuigingsvoorstellen om een nog resterende 
financiële opgave van ruim 2,2 miljoen te realiseren.  
Op 11 juni konden belanghebbenden tijdens een zogenaamd Rondetafelgesprek (RTG) hun reactie 
geven. Verschillende sportbesturen hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt, waaronder Taurus. 
Voorzitter Ronald Koekoek sprak ook namens Platform Sport Houten. 
Hij benadrukte vooral de willekeur in het betreffende voornemen. Hoewel er bij de politieke partijen 
weinig steun lijkt te zijn voor het voornemen van het college stelt Ronald voor ter aanvulling op zijn 
mondelinge inbreng ook een schriftelijke reactie naar de gemeenteraadsleden te sturen, gebaseerd op 
de door hem uitgesproken tekst. Besluitvorming in de gemeenteraad vindt plaats op 18 en 20 juni.  
 
Unaniem is de opvatting dat de sportverenigingen weerstand moeten bieden tegen deze selectieve 
lastenverzwaring voor de leden. Als hier na het wegvallen van de contributie en de verhoging van de 
huurtarieven geen rekening mee wordt gehouden, dan is het einde zoek. Daarbij treft het ook nog 
vooral een categorie leden die zich juist vaak heel erg inzetten voor de vereniging. 
 
Afgesproken wordt, dat daags na de bijeenkomst een concepttekst aan de sportbesturen wordt 
voorgelegd en een definitieve versie op basis van de reacties uiterlijk maandag 17 juni aan de griffier 
wordt gestuurd. Ronald Koekoek stel de concepttekst op. Will Mossink (secretaris) inventariseert 
de reacties en stuurt de definitieve versie naar de griffier (Uitgevoerd. Overigens trok het college het 
voornemen om betaald parkeren bij voorzieningengebieden in te voeren inmiddels terug. In plaats 
hiervan wordt een breed onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor betaald parkeren. De 
taakstelling van een opbrengst van €300.000,00 per jaar blijft gehandhaafd. WM)   
 
4. Evaluatie Sportnota 
 
Aan de orde is de Tussenstand Uitvoering Sportnota2. De toelichting die wethouder Geerdes hierop 
zou geven wordt doorgeschoven naar een volgende bijeenkomst. 
 
De conclusies uit deze tussenevaluatie worden vertaald naar het werkplan van Sportpunt Houten. 

                                                   
1 Voor Perspectiefnota 2014 zie: http://bis.houten.nl/uploads/tx_ghbis/files/05-2013/IS13.0845.pdf 
2 Gemeentelijke beleidsnota’s over sport zijn te vinden op www.platformsporthouten.nl/Documentatie 
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Sportpunt Houten is er voor en door de sportverenigingen. Het werkplan van Sportpunt Houten staat 
daarom ook voor bespreking op de volgende bijeenkomst geagendeerd. 
 
Naar aanleiding van de aanbiedingsbrief bij de evaluatie wordt toegelicht, dat de bezuinigingen en de 
gevolgen daarvan voor de sportverenigingen nog geen thema waren in de tijd dat de sportnota is 
opgesteld. De aanbiedingsbrief attendeert juist daarom op deze ontwikkeling (eerste pagina, laatste 
zin) en stelt vast, dat sportverenigingen dit goed weten op te pakken door op zoek te gaan naar 
mogelijkheden voor economische zelfstandigheid. Tegelijk beaamt de laatste zin van de 
aanbiedingsbrief de toenemende behoefte aan verenigingsondersteuning van Sportpunt Houten 
daarbij. 
Opgemerkt wordt, dat men wat dit thema betreft graag zou zien, dat deze notie zich ook vertaalt in een 
beleidsambitie om de lasten voor sportverenigingen niet groter te maken.  
Er is begrip voor, dat aan sportverenigingen voor het ontvangen van subsidie een tegenprestatie 
wordt gevraagd. Die tegenprestatie werd en wordt ook geleverd. Met toenemende lasten neemt echter 
wel de kans toe, dat sportverenigingen geleidelijk aan intern gerichter zullen worden, terwijl het besef 
leeft, dat sportverenigingen heel veel voor professionele organisaties zouden kunnen betekenen. 
 
Yvonne van Slagmaat merkt op, dat nergens in de evaluatie expliciet op de in Houten toch wel 
substantieel aanwezige “natte” sporten wordt ingegaan. 
 
5. Ontwerp huurvoorwaarden 
 
Gemeente Houten wil naar standaard huurvoorwaarden en heeft Platform Sport Houten gevraagd 
inbreng te leveren bij voorstellen hiertoe. Reacties op een concept huurcontract en nieuwe algemene 
voorwaarden zijn schriftelijk geïnventariseerd en een eerste rapportage hierover is voorafgaand aan 
de bijeenkomst rondgestuurd.  
Uit de geïnventariseerde reacties en uit de bespreking komt vooral naar voren, dat onduidelijk is wat 
het toepassingsgebied van de nieuwe voorstellen wordt. Er zijn verschillende sportverenigingen die in 
het verleden specifieke afspraken met PBA hebben gemaakt. Voor hen is nu de vraag of PBA als 
contractpartner herin eenzijdig veranderingen wil gaan aanbrengen. 
Voorts moet de intentie van een nieuw contract en nieuwe voorwaarden zijn, dat gemeente en 
huurders streven naar een duurzame onderlinge relatie. Een zekere wederkerigheid moet daarom in 
de gestelde voorwaarden wel teruggevonden kunnen worden. Of is het voorgestelde bedoeld voor de 
incidentele huurders en juist niet voor de gebruikers waarmee al een structurele relatie bestaat? 
Bij de aanwezigen bestaat grote behoefte om eerst te werken aan gezamenlijke vertrekpunten, 
alvorens deze in een ontwerp voor een nieuw huurcontract en algemene voorwaarden te vertalen. 
Peter van der Wens en Will Mossink zullen de geïnventariseerde reacties verder met PBA 
bespreken en hierbij bepleiten eerst te werken aan gezamenlijke vertrekpunten. 

 
6. Mededelingen 
 
Victum: heeft een andere vorm van sponsorschap gevonden, waarbij sponsoring ook gekoppeld is 
aan acties voor de sponsor (Warchild). 
VC Houten: heeft vanwege de uitbreiding naar een tweede team behoefte aan andere zaalruimte. 
Aangeraden wordt hiervoor samen met Sportpunt Houten de zaalschema’s te bekijken. 
Taurus: boekt in de competitie landelijk goede resultaten (1e op NK; eredivisie in 2013/2014). heeft 
meegewerkt aan initiatief om met alle gebruikers van De kruisboog op 24 juni een gezamenlijk 
bewonersoverleg te starten. Victum heeft belangstelling voor de resultaten. Overweegt op De 
Wetering een soortgelijk initiatief te ontwikkelen. 
Taurus kondigt ook alvast het initiatief voor een soort actieve dag aan op 14 september a.s. waarop 
gezondheid centraal zal staan. Hoe fit is Houten? 
WTC: organiseert dit jaar The Ride for the hospice ook landelijk. 
HSV Houten Dragons: is vooral erg druk met de aanstaande verhuizing. Er komt zeker een 
openingsfeest, maar dit moet nog georganiseerd worden.  
HV Houten: houdt op 30 juni een beachhandbal evenement op het Stadsstrand Houten. Is inmiddels 
al verhuisd naar De Meerpaal. Heren1 speelt om lijstbehoud in de eredivisie. 
Informeert naar een voorgenomen pilot van PBA met zaalhuur in de zomermaanden. Hierover wordt 
nog afzonderlijk informatie verspreid (inmiddels verspreid: WM). 
HC Houten: heeft na de verhuizing naar De Meerpaal het eerste jeugdfeest georganiseerd en heeft 
daarbij ervaren, dat veldverlichting (voor zicht de velden) buiten wedstrijden niet gebruikt mag worden. 
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Beach Houten: vraagt of Platform Sport Houten betrokken is/wordt bij de locale uitwerking van de 
gewijzigde Drank- en Horecawet. Dat blijkt het geval te zijn: er is op 26 juni een conferentie gepland, 
waarvoor ook sportverenigingen als belanghebbende organisaties zijn uitgenodigd. Verder is Beach 
Houten ieder weekend actief bij de Rietplas en wordt in juli meegewerkt aan het Houtense 
Stadsstrand. 
Go Swim: is bezig met de verdeling van zwemwater op prime time en probeert daarbij het wedstrijd 
zwemmen naar de ochtend te verplaatsen. Voor het wedstrijd zwemmen wordt ook uitgeweken naar 
het Krommerijnzwembad. Hierdoor is er nu op de avond meer ruimte voor waterpolo. 
SV Houten: had een minder jaar: zowel dames 1 als heren 1 zijn gedegradeerd. Deze week start de 
verbouwing en uitbreiding van het eigen clubhuis, dat hopelijk in september kan worden opgeleverd. 
Vrijdag 5 juli bezoekt FC Utrecht SV Houten. 
St. Sportieve Recreatie: is in afwachting van nieuwe huisvesting na Den Oord. Daarbij groeit wel de 
zorg voor het teruglopend onderhoud van Den Oord, zeker nu verschillende andere huurders 
geleidelijk ook ander onderdak vinden. 
Loopgroep Houten (schriftelijk): is overgestapt van de kleedruimte op de “Steenen Poort” naar de 
tennisvereniging De Doordraaiers en maakt daar dan op de dinsdagavond met gemiddeld ca. 35 
personen tot volle tevredenheid gebruik van de faciliteiten. 
 
Sportpunt Houten: kondigt de fakkelestafette aan die op 13 juli in het kader van het European Youth 
Olympic Festival (EYOF) ook Houten aandoet (o.a. via Stadsstrand en Odijkseweg). 
Sportverenigingen die hieraan actief willen meedoen kunnen zich melden bij Annemarie van Deelen 
(Annemarie@sportpunthouten.nl). Verder heeft Sportpunt Houten van het Nationaal Comité 
Inhuldiging als erkenning voor de inzet bij de Koningsspelen een Oranje Strik ontvangen. Sportpunt 
Houten heeft op haar beurt aangegeven, dat vooral de scholen en de sportverenigingen hierin inbreng 
hebben geleverd. Sportpunt Houten onderzoekt nog of dit evenement jaarlijks terug zou kunnen 
komen, eventueel gecombineerd met de sportdag.  

 
7. Wat verder ter tafel komt 
 
Reclame in de openbare ruimte – spandoeken: Gemeente Houten heeft een nieuw reclamebeleid 
vastgesteld. Bij de bespreking in de gemeenteraad werd duidelijk, dat de sportverenigingen hierbij niet 
zijn betrokken. Hierdoor was met name niet duidelijk wat sportverenigingen mogen doen met reclame 
rond de velden. Het blijkt dat buitenkant hekken hiervoor gewoon gebruikt kunnen worden Niet de 
grond eromheen. Verder staat het nieuwe beleid geen spandoeken toe, maar verwijst naar (meer) 
displays waarop tegen betaling poster aangebracht kunnen worden. Duidelijk werd echter ook, dat de 
gemeente hierop niet fanatiek zal handhaven.    
 
8. Rondvraag 
 
Sportpunt Houten (Marjo Heijman)(schriftelijk): In maart lanceerde Omroep Houten de eerste live 
uitzending op internetradio. Een volgende stap is ether radio, zodat lokale programma’s van Rondweg 
tot Lekdijk te horen te zijn op iedere autoradio. Van september 2013 - april 2014 wil omroep Houten 
het snelgroeiende Houten FM van start gaan met een uitgebreidere programmering, die zoveel 
mogelijk alle interesses van Houtenaren behandeld. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan het 
ontwikkelen van de 'live-balk' tussen 19.00 en 22.00 s' avonds van maandag t/m vrijdag. Ook 
daarbuiten kan geprogrammeerd worden, maar niet altijd live. 
Op dit moment komen er verschillende groepen makers bij elkaar om die nieuwe programmering voor 
te bereiden. Op de maandagavond komt er een sportprogramma waarbij het voorafgaande 
sportweekend geëvalueerd en besproken gaat worden.  
Sportpunt Houten speelt hierbij een rol en roept de verenigingen op om binnen de vereniging een 
aanspreekpunt voor de radio te benoemen. Als er dan interessante of leuke wedstrijden gespeeld 
worden, dan kan hiervan verslag worden gedaan op de radio. Voor aanmelding van contactpersonen 
of voor vragen kan men contact opnemen met Marjo Heijman (Marjo@sportpunthouten.nl). 
 
In 2013 volgen nog bijeenkomsten van Platform Sport Houten op: 

� Maandagavond 16 september 
� Donderdagavond 12 december 

 
Locatie wordt bij de uitnodiging bekend gemaakt. 
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 12 juni 2013 
Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 
Beach Houten Ellen de Roos Voorzitter 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
GoSwim Yvonne van Slagmaat Voorzitter 
Handbal Vereniging Houten Harry Pronk Voorzitter 
Hockeyclub Houten Bas Leenders secretaris 
HSV Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 
KV Victum Peter Boonstra Bestuur 
St. Sportieve Recreatie Adri  Abrahamse Bestuur 
SV Houten Cees Orij secretaris 
VC Houten Caspar de Bok Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Ronald Koekoek Voorzitter  
WTC Houten Kees Keuzenkamp Voorzitter 
   
Gasten   
Gemeente Houten Ellen Arendse beleidsmedewerker 
Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
Sportpunt Houten Jolijn Hoek – van de Giessen Combi sport& onderwijs 
   
Niet aanwezig, met kennisgeving   
Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen Voorzitter 
Gemeente Houten Herman Geerdes Wethouder 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 
Loopgroep Houten Henk Hofman Secretaris 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen Voorzitter 
TC Atalanta Sander Komijn voorzitter 
TV De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
Voetbalvereniging ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 
   
Niet aanwezig, zonder kennisgeving   
Atilla Houten Angelique van Soest bestuur 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
BC De Woodpeckers Marcel Hoeveman Bestuur, communicatie 
Delta Sports ‘95 Miranda de Beer Voorzitter 
HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 
HTTC Jelle Klooster Secretaris 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Peuter Voetbal Houten Natasja Oving Voorzitter 
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 
TC Houten  Niels Beijer Voorzitter 
TV SET Adri Peek Voorzitter 
 
 


