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Kernboodschap:
De sportverenigingen kunnen zich goed vinden in de accentverschuiving in de nieuwe Sportvisie, die zich
richt op meer sporten en bewegen bij meer doelgroepen. De sport is daar ook al vaak actief mee bezig.
Met deze accentverschuiving, die hogere verwachtingen stelt aan deze sportverenigingen, moet echter
ook het (preventieve) belang van het inmiddels bestaande niveau van sportvoorzieningen en de
maatschappelijke functies die sport heeft in het oog worden gehouden.
Tekst van de bijdrage:
Dankwoord
Voorzitter, leden van de raad, hartelijk dank voor de geboden gelegenheid tot inbreng bij uw
beraadslagingen over de Sportvisie 2025.
Representatie
- Ik voer hier het woord als secretaris van Platform Sport Houten.
Ik vertolk daarmee allereerst de reactie van de georganiseerde sportwereld op de Sportvisie.
Platform Sport Houten functioneert inmiddels al 10 jaar als het overlegorgaan van de sport onderling
en van sport met de wethouder.
- Deze reactie kent een breder draagvlak: De Sportvisie is met verschillende soorten sportaanbieders
goed besproken. Bij de laatste bijeenkomst van Platform Sport Houten over de Sportvisie waren
bijvoorbeeld ook verschillende andere aanbieders van sport én bewegen aanwezig waren.
- Ik voer ook het woord als bestuurder van Sportpunt Houten.
Sportpunt Houten is het door gemeente Houten en rijksoverheid gefinancierde bureau van
sportmedewerkers die vrijwel alle lokale, verenigings- overschrijdende projecten op sportgebied
uitvoeren, samen met de sportverenigingen.
Trots op de sport in Houten
De situatie wat betreft sport en bewegen in Houten is er een om trots op te zijn:
In de Sportvisie leest u onder meer, dat
- Houten een hoge sportdeelname en een gevarieerd sportaanbod kent, zodat met name kinderen
zoveel mogelijk de sport van hun keuze (kunnen) doen,
- Houten een rijk verenigingsleven kent, dat zorgt voor een goed georganiseerd verloop van
sportbeoefening (door trainingen, competities en toernooien), maar waarbinnen inwoners van
Houten buiten hun werk ook veel van hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.
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Ook leest u in de Sportvisie, dat sportverenigingen steeds meer doen, dan wat u vooral als hun
corebusiness (wedstrijden, trainingen) zult kennen: Steeds meer zie je sportverenigingen, die ook andere
vraagstukken bij de kop pakken die in de samenleving aan de orde zijn.
Zo kan ik meer dan één initiatief noemen van verenigingen die werken aan verduurzaming en
terugdringen van energieverbruik (Victum, HC Houten/Houten Dragons).
En er zijn ook verschillende initiatieven te noemen om andere doelgroepen bij de sport -lees: bij het
verenigingsgebeuren- te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan de verenigingen die recent nog
sportactiviteiten deden bij de vluchtelingenopvang in De Wetering.
Dat zijn ontwikkelingen waar Houten trots op mag zijn.
De sport in Houten zou het op prijs stellen als u dit samen met de sport óók kunt onderkennen. We
zouden het op prijs stellen als u daarmee met ons óók de belangrijke maatschappelijke functies kunt
bevestigen die sportverenigingen daarbij kunnen hebben (sociale binding, participatie,
normen/waarden, ontwikkelkansen, gezondheid).
Beoordeling Sportvisie
Zoals ik al zei, is de Sportvisie met partijen uit de wereld van sport én bewegen goed besproken.
Mede daardoor wordt de Sportvisie ook breed gedeeld.
Punten die aanspreken:
- De Sportvisie verbreed Sport naar Sport én Bewegen. Beide belangrijk!
- “Iedereen actief en vitaal”. Bewust van de positieve effecten van sport en bewegen!
Continuering van wat we al bereikt hebben. Ja, graag!
- Accent leggen bij aantal doelgroepen:
o Oudere jeugd bereiken. Al langer speerpunt van de sport!
o Sporten van ouders! Goed idee!
o De ouder wordende Houtenaar. Ja, de aandacht hiervoor neemt toe!
o Kwetsbare burgers. Ja! We zijn er al een tijdje mee aan de slag!
Wel enkele kanttekeningen:
1. De Sportvisie moedigt samenwerking aan tussen diverse maatschappelijke organisaties.
Eens, dat is nodig. Maar, onze les hiermee is tot nu toe, dat de werelden van zorg en welzijn
enerzijds en sport anderzijds nog wel twee heel verschillende werelden zijn die elkaar nog niet zo
goed weten te vinden.
Zo werd sport bijvoorbeeld wel betrokken bij een thema als Eenzaamheid, maar bleek het tijdens
een overleg over dit thema nog een eye-opener, dat sportdeelname van (jongere) ouderen een
preventieve functie kan hebben voor latere eenzaamheidsproblemen.
Een aanjaagfunctie vanuit de gemeente is hierbij zeer gewenst! (De gemeente kan partijen met
elkaar in contact brengen/verbinden en aanspreken op gezamenlijk te delen maatschappelijke
thema’s).
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2. De Sportvisie ziet een belangrijke rol van de (sport-)vrijwilliger.
Mee eens, maar de vrijwilligers die de sport kent zijn vaak al heel actief en beladen met de vaste
taken die iedere vereniging kent. Het belang van deze taken moeten we niet onderschatten!
Kan je van deze sportvrijwilligers meer verlangen? De kunst wordt het om hiervoor ook andere,
nieuwe vrijwilligers te werven!
Ook hierbij is een gezamenlijk platform om hiervoor oplossingen te verkennen en toe te passen
van groot belang.
3. De Sportvisie is een richtinggevend verhaal. De mate waarin we erin slagen de gestelde ambities
waar te maken hangt sterk af van de manier waarop de invulling via uitvoeringsplannen gestalte
kan krijgen. En dat vraagt tenminste handhaving van de capaciteit en middelen die daarvoor nu
beschikbaar is.
4. In de Sportvisie lezen we, dat er onderzoek komt naar de accommodatiebehoeften in Houten.
Atletiekvereniging Hellas verzocht ons daarom ook uw aandacht te vragen voor geschikte
accommodatie voor déze sport. Hellas Utrecht is al 20 jaar actief in Houten en dreigt nu –
ondanks de groeiende belangstelling voor deze sport- bij gebrek aan geschikte accommodatie uit
Houten te verdwijnen in plaats van zich in Houten tot een zelfstandige vereniging te kunnen
ontwikkelen.
Atletiek is een goede basis voor alle andere sporten en verschillende verenigingen hebben al
aangegeven gebruik te willen maken van een atletiek-accommodatie als die er is. Hellas wil
daarin ook graag met anderen samenwerken. Er zijn kleinere gemeentes die bij een andere stad
met een atletiekbaan liggen en er toch ook zelf een hebben! Hellas vraagt medewerking om in
Houten een goede atletiekvoorziening te realiseren. Hellas wil daarbij graag meedenken over
nieuwe vormen om dit te kunnen financieren.
Afsluitend
Met de Sportvisie zet Houten een mooie ambitie neer, die binnen de sport op voldoende draagvlak kan
rekenen. Sportverenigingen zijn daarbij maatschappelijke partners in het sociale domein en willen die rol
ook graag verder ontwikkelen.
U helpt daarbij als u sportverenigingen blijft zien en benaderen als gelijkwaardige partners, voor wie ook
geldt, dat er voldoende ruimte moet zijn voor hun eigen kerntaken.

Platform Sport Houten
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