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Bijeenkomst van 20 juni 2016, 19.30 – 21.00 uur 
Locatie: Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten 

 
Verslag (vastgesteld op de bijeenkomst van 22 september 2016) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Op verzoek van gemeente Houten wordt agendapunt 2 aan het begin van de agenda behandeld.  
  
2. Plastic Heroes 
Sjoerd Le Noble (gemeente Houten, BOR) memoreert, dat in april 2011 TV De Doordraaiers de 
sportverenigingen bij Platform Sport Houten attendeerde op de mogelijkheid om milieu en kosten te 
besparen met het gescheiden inzamelen van plastic afval. Verschillende verenigingen gingen op die 
suggestie in. Als blijk van waardering voor het hiermee behaalde resultaat reikt Sjoerd Le Noble aan 
TV Doordraaiers een eyecatcher en cheque uit en daarmee ook aan de andere sportverenigingen, die 
een vergelijkbare prestatie hebben verricht.  
Mike Oosterwaal, toentertijd voorzitter TV Doordraaiers, licht toe, dat de jaarlijkse uitgave van zijn club 
na invoering van gescheiden inzamelen van € 1.200,00 naar ca. € 450,00 daalde. 
Sjoerd is voor vragen te bereiken via afval@houten.nl.  
 
Wat betreft dit thema vermeldt Peter van der Wens, dat op Kruisboog en Wetering hard gewerkt wordt 
aan het Convenant Schoon. Hier zijn sportverenigingen nauw bij betrokken: Victum, Taurus, Handbal 
Houten, Delta Sports, TC Atalanta en WTC werken in het kader van het Convenant Schoon ook aan 
een schonere omgeving van het sportpark.  
 
3. Verslagen 
Conceptverslag bijeenkomst van 25 april 2015: 
Het verslag wordt vastgesteld. 
N.a.v. punt 4. Topsport: 
Taurus en Handbal Houten hebben hierover in september een eerste afspraak. 
 
N.a.v. punt 7. Zaalreservering 2016/2017: 
Desgevraagd geeft geen der aanwezigen aan al een bevestiging te hebben  ontvangen voor de 
zaalreserveringen van het komende seizoen. Peter van der Wens roept op om het aan de secretaris 
door te geven als deze bevestiging op 1 juli 2016 nog niet ontvangen is. 
 
4. Lopende zaken 
a. Presidium Platform Sport Houten: 
- vertegenwoordigingen: Op uitnodiging van de gemeente was het presidium op 8 juni aanwezig bij 
een sleutelpersonenbijeenkomst inzake drugs in Houten. Het goede nieuws was, dat het drugsgebruik 
in Houten onder de jeugd daalt. Tijdens de bijeenkomst werden de sportverenigingen 
gecomplimenteerd vanwege hun grote betrokkenheid bij jeugd in Houten. 
Het presidium ontvangt vaker dit type uitnodigingen en nodigt personen die een of meer van deze 
bijeenkomsten weleens namens de sport zouden willen bijwonen zich hiervoor aan te melden. 
 
b. Gemeente: 
- Sportvisie 2025:  Karelle Villerius (gemeente Houten) licht toe, dat de Sportvisie 2025 in februari in 
de gemeenteraad is goedgekeurd en nu om uitwerking vraagt in een Realisatieplan. De gemeente kan 
en wil dit Realisatieplan niet zelf opstellen, maar in overleg met de sportverenigingen en andere 
partners uit het sociaal domein en in aansluiting op wat hiervoor op verschillende plaatsen al in 
ontwikkeling is. Dit zal georganiseerd worden aan de hand van de verschillende  hoofdthema’s uit de 
Sportvisie 2025. In een (na de bijeenkomst ook per mail verspreid) uitdeelstuk (bijlage 2) staan deze 
hoofdthema’s opgesomd en worden ook voorbeelden genoemd van initiatieven die daarbij aansluiten. 
Sportverenigingen die een thema interessant vinden of er ook al mee bezig zijn nodigt Karelle graag 
uit om bij het ontwikkelingen van het Realisatieplan betrokken te zijn. Afgesproken wordt hier uiterlijk 
medio augustus op te reageren. 
  
c. Sportpunt Houten: 
- Vertrouwenspersoon: Sportpunt Houten heeft naar aanleiding van de Verenigingsmonitor het thema 
Veiligheid  opgepakt. In dit kader zijn er ook vragen rond de Vertrouwenspersoon. Claudia van 
Mechelen (Sportpunt Houten) maakt een onderscheid tussen een Vertrouwenspersoon en een 

mailto:afval@houten.nl
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Vertrouwenscontactpersoon. Sportpunt Houten gaat in het najaar de mogelijkheden onderzoeken om 
een netwerk op te zetten van een Vertrouwenspersoon (VP) en Vertrouwenscontactpersonen (VCP).  
(zie ook bijlage 3). 
Dit netwerk kan ook een rol spelen voor ruggespraak en/of evt. instructie van nieuwe functionarissen. 
Sportpunt Houten gaat desgevraagd ook bekijken hoe opleiding makkelijker kan worden 
georganiseerd, zodat gegadigden daarvoor geen vrije dag hoeven op te nemen. 
- Regionaal Sportberaad U10: 
Op donderdagmiddag 30 juni vindt in The Dome op initiatief van Sportpunt Houten een eerste 
bijeenkomst plaats van vergelijkbare sportpunten rondom Utrecht. Bedoeling is onderlinge ervaringen 
uit te wisselen en af te stemmen over regionale activiteiten. 
- Open Deuren Route: 
Sportpunt Houten organiseert tijdens de Nationale Sportweek (19 tot 26 september) in plaats van of 
naast de Activiteitenmarkt een Open Deuren Route: verenigingen kunnen in die week hun deuren 
openzetten om belangstellenden met de sport kennis te laten maken. Sportpunt Houten bundelt het 
aanbod en verspreidt dit tijdens de Activiteitenmarkt. 
 
d. Sportverenigingen: 
- WTC:  Deelt het clubhuis met HSSV. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen van enkele leden 
zijn de ervaringen tot nu toe positief. TV Doordraaiers biedt op een vergelijkbare manier onderdak aan 
Loopgroep Houten. 
- Victum: Houdt tijdens de Nationale Sportweek (19 – 26 september) een sportdag voor kleuters, waar 
nu nog weinig aanbod voor is. Dit event wordt ook gemeld op de nationale website. 
  
5. Sport en Alcohol  
Op maandag 18 mei 2015 ondertekenden de sportverenigingen de Convenant Sport en Alcohol. 
Welke acties zijn inmiddels ondernomen en wat zijn de ervaringen daarmee? Waarbij kunnen de 
sportverenigingen ondersteuning gebruiken? 
Robbert Bessems (Sportpunt Houten) rapporteert, dat er naar aanleiding van de ondertekening van 
het Convenant verschillende acties zijn ondernemen en bij Sportpunt Houten bekend zijn. Robbert 
gaat in op enkele acties, die eruit springen. 
1. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA): is inmiddels aangeboden en uitgevoerd. Sportpunt 

Houten kan hiervoor desgewenst een aanvullende avond opzetten. 
2. Schenktijden: hebben de verenigingen bewust aangepast. Er zijn wel verschillen, maar die 

hangen sterk samen met het speelprogramma van de jeugdleden. 
3. Posters/nieuwsbrief: Zijn in verschillende vormen door diverse verenigingen opgehangen en/of 

verspreid. 
4. Invoering/aanpassing huisregels en/of huishoudelijke regelement: Door diverse verenigingen 

opgepakt. 
5. Promotiemateriaal: Sportpunt Houten stelt een Houtens pakket samen, dat in september verspreid 

zal worden (wel aanvragen, voor zover nog niet gedaan!). 
6. Informatiebijeenkomsten: Op 9 november wordt bij Taurus een informatiebijeenkomst 

georganiseerd. Dr. Van de Lely gaat dan in op de invloed van alcohol bij jeugd. Er zijn 30 plaatsen 
beschikbaar. Hier volgt nog een uitnodiging over. 

 
SV Houten is niet aanwezig, maar wil wel laten weten dat de ALV akkoord is gegaan met het per 
direct stopzetten van (in welke vorm ook) kortingsregelingen waarbij alcohol het onderwerp is. 
 
Jacqueline Eggermont, aanwezig namens de gemeente als mede ondertekenaar van het Convenant, 
vraagt rond of er behoefte is aan extra acties rond bestuurswisselingen, zodat kennis over het 
Convenant actueel blijft. Mede omdat sportverenigingen soms in ander vaarwater terechtkomen (denk 
aan HSSV, dat nu bij WTC wel over een clubhuis beschikt) zal Sportpunt Houten nalopen of en hoe 
aanvullende acties bij bestuurswijzigingen van belang zijn. 
  
6. Economische verzelfstandiging sportverenigingen/Pilot commerciële verkoop 
Op 9 november 2015 vond een inventarisatie plaats van belemmeringen voor verdere economische 
verzelfstandiging van sportverenigingen. Tijdens de bijeenkomst van 25 april jl. is een plan van 
aanpak gepresenteerd. Als eerste wordt nu een pilot uitgevoerd omtrent de verkoop bij 
sportevenementen. Hierover ontvingen de sportbesturen een voorstel (zie bijlage 4) . 
Wat zijn de reacties? Hoe nu verder?  
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Er zijn voorafgaand aan deze bijeenkomst weinig reacties ingestuurd.  VV ’t Goy (niet aanwezig) 
meldde dat zij de spelregels in zijn algemeen prima vinden en passend bij de wijze waarop ’t Goy 
hiermee omgaat. Ze hebben wel een opmerking: De verplichte melding is weer een extra 
administratieve last. Waarom kunnen we er niet in beginsel vanuit gaan dat we ons aan de regels 
houden en dan later als dat echt nodig is allerlei controle mechanismen er op leggen?  
Deze vraag is aan Marellie Schreurs (gemeente Houten) voorgelegd, maar zij was nog niet in staat 
hier een antwoord op voor te bereiden. 
Desgevraagd geven sportverenigingen aan, dat de oplossing die deze pilot kan bieden vooral 
afhankelijk zal zijn van de vindingrijkheid van verenigingen en van de wijze waarop interpretatie en 
handhaving plaats zullen vinden. Wat wordt in de praktijk verstaan onder “Sport gerelateerd”?  
 
De pilot Commerciële Verkoop is in het tweede kwartaal gestart en zal 2 jaar duren, in afstemming 
met de sportverenigingen. 
Vervolgens start in het derde kwartaal de Herziening Regelgeving PBA en met name de regelgeving 
omtrent reclame in de sporthallen. 
Op verzoek is het Geluidsonderzoek De Groene Hoon van het geplande 4e kwartaal naar het 3e 
kwartaal vervroegd. 
Het herbezien van de Licht- en geluid ontheffing zal in het eerste kwartaal 2017 gebeuren. 
  
7. Rondvraag 
Wethouder Kees van Dalen: heeft regelmatig contact met sportverenigingen en merkt op, dat het hem 
opvalt, dat er bij de sportverenigingen hard gewerkt wordt. Hij spreekt daarvoor zijn waardering uit. 
Adri Abrahamse (SSRH): is blij met het uiteindelijk bereikte resultaat nu de verhuizing uit Den Oord 
aanstaande is. SSRH kan gehuisvest worden in De Slinger, maar ook een avond per week in De 
Wetering. Hoewel de verenigingen daardoor nu gedwongen is om op twee plaatsen materiaal 
beschikbaar te hebben biedt de grotere zaalruimte in De Wetering ook wel nieuwe perspectieven. 
Toekomst Zwemwater: Peter van der Wens memoreert het oriënterende overleg, dat op initiatief 
vanuit Platform Sport Houten met de “natte sporten” is gestart in verband met het per 1/1/18 aflopen 
van het huidige contract met Optisport. In het kader van dit overleg vindt oriëntatie plaats naar andere 
beheer- en onderhoudsvormen en de rol die sportverenigingen daarbij zouden kunnen spelen. Met 
name Goswim ziet wel kansen om hierin verder mee te denken. Op dit moment ervaart GoSwim  
beperkingen, omdat Optisport bepaald sportaanbod niet uit handen wil of kan geven. 
Wethouder van Dalen verzekert, dat de mate waarin er ruimte wordt geboden voor de gebruikers bij 
de aanbesteding voor de gemeente altijd een belangrijk toetspunt zal zijn.    
 
 
Sluiting, om 21.00u, waarna informele afsluiting. 
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 20 juni 2016 

Deelnemerslijst 
 

Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 

Atletiekvereniging Hellas Ninke Loonstra Contact Houten 

BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 

GoSwim John van Ditmarsch 
Johan Bolhuis 

Voorzitter 
Bestuur 

HSV Houten Dragons Mark Hollman Penningmeester 

HSSV Gerard Bruning Bestuur 

KV Victum | War Child Ank Versteeg Voorzitter 

St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuur 

TC Atalanta Sander Komijn Voorzitter 

VC Houten Rob Pleijsier Voorzitter 

TV De Doordraaiers Peter Hermens 
Mike Oosterwaal 

Voorzitter 
(agendapunt 2) 

Volleybalvereniging Taurus Wim van Dongen Bestuur 

WTC Houten Erik Beek Secretaris 

Andere sportaanbieders:   

Zwembad De Wetering Mark de Jong Locatie manager 

Gasten   

Gemeente Houten Kees van Dalen Wethouder 

Gemeente Houten Henk Hack Beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Karelle Villerius Beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Marellie Schreurs Jur. beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Jacqueline Eggermont Beleidsmedewerker 

Gemeente Houten Sjoerd Le Noble (agendapunt 2) 

Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 

Sportpunt Houten Annemarie van Deelen Buurtsportcoach 

Sportpunt Houten Claudia van Mechelen Combinatiefunctionaris 

Afwezig, met kennisgeving 

OWSV Hi-Dive Detlef Geerlings Voorzitter 

Reddingsbrigade Tripduikers Raymond Roggekamp Voorzitter 

SV Houten Nico v Slegtenhorst Voorzitter 

TC Houten  Stanley Walters Voorzitter 

Voetbalvereniging  ‘tGoy Frank Grift Voorzitter 

Afwezig, zonder kennisgeving 

Atilla Houten Angelique van Soest Bestuur 

BC De Woodpeckers Marcel Hoeveman Bestuur 

Beach Houten Vincent Verhulst/ Ellen de Roos Bestuur 

Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen/Hans den Ouden bestuur 

Dartsvereniging Houten Jeroen Sopers Voorzitter 

Delta Sports ‘95 Miranda de Beer Voorzitter 

Handbal Houten Harry Pronk Voorzitter  

HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 

Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 

HTTC Henk Brouwer Secretaris 

Judovereniging Groot Houten Thom van der Heijden Voorzitter 

Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 

Loopgroep Houten Gerda Weitkamp Voorzitter 

Nieuwegeinse Golfclub Arnout Dijxhoorn Bestuur 

Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 

St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 

Taekwondo vereniging Taekyon Jan Willem van Linschoten Voorzitter 

TV SET Adri Peek Voorzitter 

Voetbalvereniging Schalkwijk Berry van Duijn voorzitter 



Platform Sport Houten – verslag bijeenkomst van 20 juni 2016 
 5  

Bijlage 2 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 20 juni 2016 
 

Van Sportvisie naar Realisatieplan 
 
 
Beste bestuurders, 
 
Terugblik  
Eind 2015 hebben jullie input gegeven op de nieuw te ontwikkelen visie op sport en bewegen. Jullie 
inbreng was waardevol. 
De raad heeft de visie op 9 februari 2016 unaniem vastgesteld. Dat betekent dat we nu concreet aan 
de slag kunnen en moeten. 
 
Highlight van de visie op sport en bewegen in Houten in 2025 
De visie op sport en bewegen heeft een looptijd tot 2025 en luidt: Iedereen is vitaal en actief. Waarbij 
we de kanttekening maken dat dat natuurlijk geldt naar ieders kunnen en vermogen. 
De visie borduurt voort op het huidige beleid. De grootste vernieuwing is dat we in deze visie nog 
meer de verbinding gaan leggen tussen sport, bewegen en het sociale domein.  
 
Hoe nu verder? 
We kunnen als gemeente de sportvisie niet in ons eentje realiseren. Hiervoor hebben we de 
‘buitenwereld’ nodig: sport- en beweegaanbieders (commercieel als niet commercieel) en de partners 
uit het sociale domein zoals welzijn, onderwijs, zorg. 
Ook kunnen we niet alle thema’s tegelijkertijd oppakken. In de sportvisie staan al enkele acties en 
doelstellingen. De een wat concreter dan de ander. De lijst met acties en doelstellingen is lang. We 
zullen dus met alle betrokken partners moeten gaan prioriteren en faseren in de uitvoering. Met deze 
prioritering kan een praktisch en samenhangend uitvoeringsplan opgesteld worden. Dit plan is dan 
richtinggevend voor alle betrokkenen. 
 
Om hier een start mee te maken vraag ik u om in de bijlage aan te geven of u wilt meewerken om een 
bepaald thema meer handen en voeten te geven. 
Graag ontvang ik uw reactie op karelle.villerius@houten.nl en uiterlijk eind augustus. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 

Karelle Villerius  
Beleidsmedewerker samenleving 
Gemeente Houten  
Bezoekadres: Onderdoor 25  
Postbus 30  
3990 DA Houten  
Tel +31 30 6392 403 Fax +31 30 6392 899  
Aanwezig : ma-di-do-vr ochtend 

www.houten.nl  
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 

- Overzicht hoofdthema’s uit visie op sport en bewegen 
 
 

mailto:karelle.villerius@houten.nl
http://www.houten.nl/
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Overzicht hoofdthema’s uit visie op sport en bewegen 
 
 

Onderwerp uit de Visie Voorbeelden Wie wil er verder 
meedenken? 

Vitale en sportieve samenleving 

Huidige situatie is de 
basis 

 Zorgen dat iedereen blijft bewegen en 
sporten 

 

Aanbod sluit aan bij 
bevolkingssamenstelling 
 

 Walking Football, sportinstuif op 
vrijdagmorgen 

 Sport voor mensen met specifieke 
ziektebeelden: toeleiden van 
fysiotherapie naar regulier sportaanbod 
of begeleiding in ongeorganiseerde 
sport. 

 Aanbod voor kinderen met overgewicht, 
mensen met psychische aandoening 

 Ouders van jonge kinderen 

 Begeleiding van mensen met een 
beperking (niet alleen op het veld, maar 
ook logistiek) 

 

Positie breedtesport en 
topsport 
 

 Binnenhalen grote sportevenementen: 
Holland Open Wheelchair Tennis 2016, 
Supercup Handbal, etc. 

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Integrale aanpak  Bijeenkomst sport en sociaal domein 3e 
kw 2016 

 

Van buiten naar binnen 
werken 

 Vijfwal, sportinstuif Noord-oost  

Samenwerking en 
kennisdeling stimuleren 

 Sportberaad U10, overleg Sportpunt en 
gemeente 

 

Verbinding met maatschappelijk veld 

Ontwikkeling tot 
maatschappelijke 
partners 

 Sportief Netwerken bij HC Houten 
 

 

Multifunctioneel gebruik 
sportaccommodaties en 
kantines 

 In Between cafe Houten in De 
Meerpaal 

 Sport NSO op De Meerpaal 

 

Openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen 

  Sportparcours De Vijfwal  

Toekomstbestendige en duurzame sportverenigingen 

  Victum  
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Bijlage 3 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 20 juni 2016 

 
Vertrouwenspersoon (VP) en Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
 
Aanleiding 
In de zomer van 2015 heeft Sportpunt Houten de verenigingsmonitor afgenomen. In het kader van 
veilig sportklimaat heeft Sportpunt aan de sportorganisaties gevraagd of ze een 
vertrouwenscontactpersoon hebben aangesteld binnen de organisatie.  
 
De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor 
iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand 
over wil praten. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, 
vrijwilligers, bestuur, etc.  
Een Vertrouwenspersoon (VP) kan net als een VCP ook de eerste opvang doen, maar kan daarnaast 
begeleiding bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan 
beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. 
 
Van de vijfentwintig sportorganisaties die voor de verenigingsmonitor ondervraagd zijn hebben tien 
verenigingen (40%) een vertrouwenscontactpersoon. Drie sportorganisaties geven aan dat ze op dit 
moment geen vertrouwenspersoon hebben maar die wel willen gaan aanstellen. Daarbij is benoemd 
dat de voorkeur dan uit zou gaan naar iemand van buiten de vereniging. Mogelijk in combinatie met 
andere sportorganisaties. Bijna 50% van de verenigingen geeft aan geen vertrouwenscontactpersoon 
te hebben en daar ook niet direct behoefte aan te hebben. Verenigingen zonder jeugdleden zien er 
ook niet de meerwaarde van in. 
 
Acties 
Drie organisaties hebben aangegeven dat ze graag een vertrouwenscontactpersoon willen aanstellen 
en dat dus mogelijk in samenwerking met andere organisaties zouden willen doen.  
Sportpunt Houten gaat daarbij ondersteunen door de mogelijkheden te onderzoeken om een netwerk 
op te zetten van een Vertrouwenspersoon (VP) en Vertrouwenscontactpersonen (VCP).  

 
Planning  

Fase 1: Derde kwartaal 2016 

- Sportpunt Houten heeft contact met Sociaal team Houten en kijkt samen met het sociaal 

team naar de mogelijkheden om een VP’er aan te stellen.  

- Indien Sociaal Team Houten niet kan voorzien in het aanstellen van een VP’er zal er met  

andere organisaties zoals maatschappelijk werk “Vitras”, “Centrum voor jeugd en gezin 

Houten (CJG)” en/of “Veilig Thuis” contact gezocht worden. 

Fase 2: Vierde kwartaal 2016  

- Verenigingen worden geïnformeerd over de stand van zaken omtrent het netwerk 

Vertrouwenscontactpersoon.  

- Netwerk wordt opgezet. 

Fase 3:  Eerste kwartaal 2017 

- Eerste netwerk bijeenkomst zal plaatsvinden.  

 
 
 
 
Sportpunt Houten 
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Bijlage 4 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 20 juni 2016 

 
Spelregels Pilot commerciële verkoop bij sportverenigingen  
(concept 10 mei 2016) 
 
Op 8 maart 2016 heeft het college besloten een pilot van 2 jaar op te starten voor commerciële 
verkoop bij sportverenigingen (collegevoorstel EZS). De pilot houdt in dat de gemeente 
sportverenigingen toestaat om 4 keer per jaar sport gerelateerde artikelen te mogen verkopen. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verkoopstandje van een sponsor bij een toernooi. 
 
De pilot is uitgewerkt in de volgende spelregels: 

1. De pilot eindigt op 1 juli 2018. 
2. Een sportvereniging mag maximaal 4 keer per kalenderjaar ondergeschikte 

detailhandel drijven.  
3. Verkoopactiviteiten mogen alleen tijdens en ter ondersteuning van sportactiviteiten 

plaatsvinden. Bijvoorbeeld een kraam met sportartikelen bij een toernooi.  
4. Er mogen geen kramen of voorwerpen op vluchtwegen geplaatst worden.  
5. Er mogen alleen sport gerelateerde artikelen verkocht worden.  
6. In sporthallen mogen geen etenswaren verkocht worden.  
7. De verkoop moet vooraf gemeld worden bij de gemeente Houten door een mail te 

sturen naar omgevingsloket@houten.nl.   
8. In een horecalokaliteit (zaal waar alcohol wordt gekocht/genuttigd) mag geen 

commerciële verkoop plaatsvinden.  
 
Argumenten uit collegevoorstel EZS m.b.t. deze pilot 
Sportverenigingen hebben de wens om incidenteel, bijvoorbeeld tijdens een toernooi een 
kraam van de sponsor neer te zetten waar commerciële verkoop plaats kan vinden of waar 
sporters bijv. hun racket opnieuw kunnen laten bespannen. Detailhandel is bijna altijd 
uitgesloten in het bestemmingsplan en dus niet toegestaan. Het is ook niet wenselijk om dit in 
een bestemmingsplan wel toe te staan, omdat detailhandelsactiviteiten dan altijd toegestaan 
zijn, dus niet alleen incidenteel. Daarnaast vormt de Drank- en Horecawet een obstakel, omdat 
verkoop niet plaats mag vinden op plekken waar alcohol geschonken wordt. In een kantine 
mag dus geen detailhandel plaatsvinden.  
Bij een pilot is het mogelijk spelregels te bedenken waardoor verenigingen tegemoet kunnen 
komen aan de vraag van hun sponsor, en dus die financiën binnen te houden en/of halen. Wij 
kunnen dit monitoren door bijvoorbeeld de club een simpele melding te laten doen (per mail) 
van commerciële activiteiten, zodat de gemeente kan bijhouden hoe vaak deze plaatsvinden 
en wat het oplevert. Het uitgangspunt moet zijn dat de artikelen die verkocht worden sport 
gerelateerd zijn. 
 
Voor de pilot is het nodig een proefperiode af te spreken, waarbinnen de verenigingen mogelijk 
meer mogen dan nu binnen de regels past (bijv. commerciële verkoop past nooit in het 
bestemmingsplan) en na die periode te evalueren. 

 

Kanttekening uit collegevoorstel EZS m.b.t. deze pilot 

Veel sponsors van sportverenigingen verkopen geen sport gerelateerde spullen. Bijvoorbeeld 

SV Houten heeft Eetcafé Gewoon als sponsor. Het zou kunnen voorkomen dat er behoefte is 

aan niet sport gerelateerde verkoop. Burgemeester De Jong en wethouders van Dalen en 

Geerdes hebben tijdens het vooroverleg aangegeven dat een link met de sport altijd gewenst 

is. Dit moet duidelijk omschreven worden in de regels die gaan gelden tijdens de duur van de 

pilot.  
 

mailto:omgevingsloket@houten.nl

