Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 10 december 2018
Locatie: Vergaderruimte De Meerpaal, Groene Hoon 1, Houten

VERSLAG (voorlopige versie, vast te stellen bij de eerstvolgende bijeenkomst)
1.
Opening en vaststelling van de agenda
Peter v.d. Wens opent de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Verslagen
Er zijn twee verslagen mee gestuurd. Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Wim van Dongen
(Taurus) heeft twee vragen. Bij het overleg van 17 oktober is gesproken over de vraag in hoeverre de
politiek zich wil committeren aan de sportambities. Deze vraag is niet beantwoord bij het sportcafé en
wethouder van Dalen geeft aan dat dit niet snel zal gebeuren. Zodra de sportambities worden
uitgewerkt in concrete plannen zal de politiek zich sneller laten verleiden een toezegging te doen.
Wim zou graag informatie willen ontvangen over het energieverbruik in verband met de
informatieplicht. Ellen Arendse (gemeente Houten) geeft aan hiermee bezig te zijn en informatie volgt.
3.
Openstelling sportparken
In het collegeprogramma 2018-2022 zijn een aantal onderzoeken aangekondigd. Bij deze bijeenkomst
wil de gemeente in gesprek met de verenigingen of er mogelijkheden zijn om gesloten sportparken
open te stellen. Hette de Jong is namens de gemeente Houten aanwezig voor dit thema.
Om het gesprek en de discussie vorm te geven zijn er een aantal vragen en definities opgesteld.
De sportparken waarover wordt gesproken zijn De Meerpaal, Sportpark De Weteringhoek (Victum),
Oud Wulven (SV Houten), De Kruisboog (FC Delta Sports ‘95), Sportpark Blokhoven (VV Schalkwijk)
en ’t Goy. Deze sportparken zijn eigendom van de gemeente.
Onder gesloten wordt verstaan dat het complex is afgesloten met een hek en niet iedereen zomaar
het sportcomplex op kan komen. De vereniging / huurder opent en sluit het complex. Onbeperkt open
betekent dat het complex beschikbaar is op de tijden dat het complex niet is verhuurd.
De vraag is waarom de gemeente Houten de parken open willen stellen en wat de gemeente hiermee
wil bereiken. Bewegen is belangrijk en er zijn professionele accommodaties beschikbaar om op te
sporten. De wethouder geeft aan dat hij enthousiast wordt als er jongens aan het voetballen zijn op
een sportcomplex, maar vindt het jammer dat daarvoor een hek vernield moet worden.
Wim van Dongen pleit ervoor dat afspraken en richtlijnen bekend moeten zijn. Voor de club is er een
risico dat het veld wordt beschadigd. Open stellen van een complex betekent ook dat een vorm van
toezicht georganiseerd moet worden. In Utrecht zijn voorbeelden waarbij een laag hek is geplaatst en
de wijkagenten/buurtwerkers zijn ingezet om te zorgen dat het sportcomplex normaal wordt gebruikt.
Het is onduidelijk of met de openstelling van sportcomplexen meer mensen gebruik gaan maken van
een sportveld of dat overlast op de gesloten sportparken minder wordt. De ervaring is dat er veel
gebruik wordt gemaakt van de opgeknapte trapveldjes (zoals Ridderspoor). Er wordt gevraagd of alle
sportparken open worden gesteld of dat de keuze wordt gemaakt om één of twee complexen open te
stellen, die nu toch al gebruikt worden. Hette geeft aan dat alle varianten mogelijk zijn.
Het voorkomen dat honden en fietsen/scooters op het veld komen kan geregeld worden door het
plaatsen van lage hekken of een draaihek. Ook zou er camera toezicht kunnen komen op de meest
kwetsbare plekken op het sportcomplex.
Peter Krijnen (SV Houten) geeft aan dat de overlast niet wordt ondervangen door het sluiten van het
sportpark. Hij is voorstander om het sportcomplex open te stellen en te zorgen voor meer toezicht.
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HC Houten geeft aan dat de velden niet snel kapot zullen gaan. Gerrie van Wanrooij is persoonlijk
voorstander van het weghalen van de hekken en zou mensen graag het vertrouwen willen geven.
Het gebruik van de parken door jeugd en gezin is akkoord, maar clubs zouden de risicogroepen in de
avonduren willen uitsluiten. Er kan, net als bij de schoolpleinen, een bord met sluitingstijden worden
geplaatst, zodat de BOA het recht heeft om mensen weg te sturen. Er zou eerst gekozen kunnen
worden voor het openzetten van de deur van het complex en niet direct de hekken verwijderen.
Hette vraagt of clubs voorbeelden kennen uit de omgeving. Peter Krijnen geeft aan dat Bunnik een
open sportpark heeft. In Utrecht zijn er open clubs, waarbij ook de kantine beschikbaar wordt gesteld.
Dick Jansen (Attila) vraagt naar alternatieven. Hette geeft aan dat er gekozen kan worden om te
investeren in trapveldjes in plaats van het openstellen van sportparken. Met de verschillende
maatregelen worden verschillende doelgroepen bereikt. Hette heeft voorlopig voldoende informatie en
moet de juridische kant van het openstellen van een complex nog onderzoeken.
4.
Lopende zaken
Gemeente
 Voor wat betreft de schoolsporttoernooien ligt een collegevoorstel voor het geven van 50% korting
op het huren van gemeentelijke accommodaties voor toernooien.
 Voor wat betreft de btw-vrijstelling ligt een voorstel om de huurtarieven gelijk te houden; het blijft
106%. Gemeentes hebben uitstel gekregen voor het doen van aanvragen bij SPUK. Er zijn
gesprekken gevoerd met de stichting van De Meerpaal, Handbal Houten en Optisport met de jurist
over de specifieke situatie voor deze organisaties. Er wordt gevraagd of de gemeente heeft
overwogen om de tarieven te verlagen. Het is voor de gemeente onduidelijk hoe de regeling gaat
uitpakken en met een verlaging zou het risico groter worden. Per 1 januari kunnen verenigingen
subsidie aanvragen voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Clubs moeten hier zelf
mee aan de slag.
Sportpunt Houten
 Jolijn geeft aan dat op 4 februari 2019 het sportgala plaatsvindt in zowel sporthal De Slinger als
het theater. Kandidaten aanmelden kan t/m 16 december. De categorie Sportvrijwilliger blijft achter
qua aanmeldingen. Verenigingen kunnen kaarten bestellen via de website van Sportgala Houten.
Begin 2019 ontvangen de clubs nog een uitnodiging. Dick Jansen (Attila Houten) geeft aan dat hij
niet blij is met de uitzetting van sporthal de Slinger voor het evenement.
 Annemarie geeft aan dat Hogeschool Utrecht Sportpunt Houten heeft benaderd om clubs te
werven voor het doen van onderzoek naar Veilig Sporten. Het is voor clubs een mooie kans om
bepaalde veiligheidsthema’s uit te lichten, waar het bestuur wellicht niet altijd aan toe komt. Het
onderzoek wordt gedaan door studenten in hun 1e jaar. Er is veel begeleiding vanuit school en het
kan de club informatie opleveren over bepaalde onderwerpen. De Doordraaiers heeft vorig jaar
mee gedaan en Herman Kraaij bevestigt dat begeleiding vanuit de vereniging minimaal is en de
uitkomsten van het onderzoek meerwaarde kan hebben voor de club.
Sportverenigingen
 Coen Raaphorst (Hellas) geeft aan dat er stapjes worden gezet door met meerdere partijen te
spreken over de realisatie van een atletiekvoorziening.
 Peter Krijnen (SV Houten) geeft aan dat er genoeg gebeurt en dat SV Houten gaat verhuizen. Het
is onduidelijk op welke termijn en waar zij naar toe gaan.
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Hette de Jong (gemeente) reageert op SV Houten door toe te lichten dat de gemeente de
opdracht heeft om 3000 tot 4000 woningen te realiseren. Het sportpark van SV Houten valt binnen
één van zoekgebieden. Er is nog niets definitief en het gaat om termijnen van 5 tot 10 jaar.
Gerrie van Wanrooij (HC Houten) zal bij de ALV in mei aan de leden voorstellen om een blaashal
te realiseren. Het voorstel is om veld 3 te overdekken, wat drie tot vier speelvelden oplevert.
Daarmee is de club voorzien. Herman Kraaij (De Doordraaiers) geeft aan ervaring te hebben met
de op- en afbouw van een blaashal en biedt aan om ervaringen rondom dit proces te delen.

5.
Rondvraag
Ank Versteeg (Victum) is op zoek naar tekst voor in de nieuwsbrief om leden te werven voor
deelname aan de Santa Run. Zij vraagt of HC Houten (of een andere club) een voorbeeld heeft. Dit is
beschikbaar en wordt gedeeld met de clubs onderling.
Er zijn geen andere vragen meer. Peter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een
drankje in de kantine.
Vergaderdata Platform Sport Houten 2019:
•
woensdag 13 maart
•
donderdag 13 juni
•
woensdag 25 september
•
donderdag 12 december
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