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Bijeenkomst van 5 juli 2017, 19.30 – 21.00 uur 
Locatie: Multifunctionele ruimte bij Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, Houten 

 
Verslag (vastgesteld tijdens bijeenkomst van 30 oktober 2017) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Peter van der Wens heet de aanwezigen welkom, die ondanks de naderende vakantie en de zomerse 
buitentemperatuur de bijeenkomst komen bezoeken. Hij zegt toe zijn best te gaan doen de 
bijeenkomst zo kort mogelijk te laten zijn.  
  
 
2. Verslagen 
Conceptverslag bijeenkomst van 8 december 2016: 
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
 
3. Capaciteit Sportaccommodaties Houten 
Het Mulier instituut deed onderzoek naar de huidige capaciteit van sportaccommodaties in Houten 
(velden en zalen) en naar de toekomstige behoefte. Inmiddels is het onderzoeksrapport beschikbaar 
(meegestuurd met de agenda van deze bijeenkomst) en zijn vervolgacties genomen. 
 
-Taakstelling accommodaties 
Wethouder Van Dalen deelt mee, dat na de inmiddels met binnen- en buitensportverenigingen 
gevoerde gesprekken in het tweede halfjaar 2017 een aantal zaken verder uitgezocht worden. Hij 
prijst in dit kader de initiatieven van HC Houten en Delta Sports, die uitbreiding van capaciteit uit eigen 
middelen zullen gaan bekostigen. 
Voorts kondigt wethouder Van Dalen aan in het tweede halfjaar ook met de tennisclubs om de tafel te 
willen zitten om met hen eveneens over de toekomstige capaciteit van het aanbod te praten.  
 
- Voorzieningen in sportaccommodaties  
Dick Jansen (Atilla) informeert naar de gang van zaken rond vervanging en onderhoud van 
sportattributen in de sporthallen. Het verbaasde hem, dat hierover geen overleg met de 
gebruikers/huurders plaatsvond. Concreet betrof het het zonder overleg verminderen van de 
wandrekken. Ellen Arendse (gemeente Houten) gaat hierover navraag doen. (WM: Inmiddels is 
bekend, dat PBA over de wandrekken in sportzaal Julianastraat contact met Atilla zal opnemen).  
Jeroen de Wildt (BC Woodpeckers) spoort aan om ook naar de uitrusting in De Slinger te kijken: Zijn 
indruk is, dat in deze sporthal veel meer staat, dan nodig is. Ook dat neemt Ellen Arendse mee. 
In dit kader vraagt Ed Achterberg (HC Houten) ook aandacht voor de basisvoorzieningen om 
zaalhockey te kunnen spelen. HC Houten heeft deze onlangs op eigen kosten moeten aanschaffen.  
Ellen Arendse stelt voor dit na de zomervakantie verder te bespreken.   
 
- Onderhoud De Slinger 
De vloer van De Slinger vraagt om vervanging, terwijl de termijn voor vervanging nog niet verstreken 
is. Binnen de gemeente wordt al uitgezocht of hierin toch versnelling mogelijk is. 
 
- Indeling zaalcapaciteit 2017/2018 en nieuw beleid hierbij 2018/2019 
Ed Achterberg (HC Houten) constateert een toenemende belangstelling voor zaalhockey en een 
daarmee toenemende behoefte aan zaalruimte. De ervaring is echter, dat er aan HC Houten niet meer 
uren zaalhuur beschikbaar worden gesteld. Verder ziet hij een onbalans in de toegedeelde tijdstippen. 
Hij merkt, dat bij de toedeling oude rechten worden gehanteerd, terwijl hier nog nooit rekening is 
gehouden met verandering in de samenstelling van de hurende partijen. Zo kent HC Houten inmiddels 
700 – 800 deelnemers aan zaalhockey. 
Ed Achterberg bepleit een oplossing vóór het volgende seizoen. Hij stelt voor eerst alle wensen 
opnieuw te inventariseren en op basis daarvan een eerlijker verdeling uit te werken. 
De uitkomst van deze actie is voor HC Houten speelt ook mee bij de overwegingen om als HC Houten 
wel/niet zelf een blaashal op te zetten (Hier zijn echter ook nadelen aan: kostbaar, niet echt 
duurzaam).     
Wethouder van Dalen neemt het voortouw om dit in het najaar op te pakken. 
Johan Bolhuis (GoSwim) verzoekt bij dit initiatief aandacht te besteden aan het zwemwater: ook dit is 
voor de “natte sporten” op primetime nauwelijks bereikbaar. 
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Marijn Koot (Racketcentrum Houten) stelt voor ook het commerciële aanbod bij dit initiatief te 
betrekken. Deze suggestie wordt omarmd. 
 
  
4. AED in sportaccommodaties 
Mede naar aanleiding van een incident heeft de beschikbaarheid van AED’s in sportaccommodaties in 
het beleid meer aandacht gekregen. De gemeente erkent nu als verhuurder van sportaccommodaties 
een zekere verantwoordelijkheid. Er is een budget van €.3000,- beschikbaar gesteld om in 
samenwerking met HartslagNu een dekkend aanbod van (bereikbare) AED’s te realiseren, te 
beginnen bij de sporthal met de meeste gebruikers. 
Sportpunt Houten inventariseert op dit moment alle bij sportaanbieders aanwezige AED’s en 
onderzoekt of deze AED’s ook beschikbaar/bereikbaar kunnen worden voor een ruimer bereik rondom 
de sporthal, bijvoorbeeld door plaatsing aan de buitenkant. Opgeroepen wordt om relevante informatie 
in dit verband aan Sportpunt Houten door te geven. 
 
In reactie wordt voorgesteld om van een groter aantal AED’s uit te gaan en ook in instructie voor het 
gebruik te voorzien (ook al lijkt dit zich zelf te wijzen door de aanwijzingen van het apparaat zelf). 
Daarvoor is dan ook meer budget nodig. Gesuggereerd wordt dat hiervoor wel financieringsruimte te 
vinden is in het overschot van de gemeente. 
Voorts wordt opgemerkt, dat bestaande verzekeringsvoorwaarden beperkend werken om AED’s 
buiten het gebouw op te hangen en ook aandacht te besteden aan de aanrijroutes rond sporthallen. 
 
 
5. Economische zelfstandigheid 
Geleidelijk aan komt de afronding in zicht van verschillende maatregelen om het wegvallen van de 
subsidie aan sportverenigingen mee te compenseren: 
 
- Lichtonderzoek (verzoek om verruiming van de mogelijkheid om bij evenementen langer dan de nu 
voorgeschreven tijd de veldverlichting aan te houden):  De betrokken afdeling zet hierover e.e.a. op 
papier en hoopt dit onderwerp hiermee in het najaar af te kunnen ronden. 
 
- Reclame opbrengsten in sportaccommodaties (Expliciete toestemming om als huurder zelf reclame 
te mogen aanbrengen en daarvan inkomsten te verwerven):  PBA heeft hiervoor een overeenkomst 
ontwikkeld, die aan Platform Sport Houten is voorgelegd en na bekrachtiging door het college  
definitief kan worden ingevoerd. De overeenkomst betreft de toestemming om reclame-uitingen aan te 
brengen en brengt geen kosten met zich mee. 
 
 
6. Lopende zaken 
a. gemeente: 
- EK Beachvolleybal Utrecht 2018: Vanuit de regionale samenwerking is gemeente Houten o.a. bij dit 
evenement in Utrecht betrokken. Utrecht wil de omliggende gemeenten hierbij graag inzetten en heeft 
Houten gevraagd na te denken over nevenactiviteiten. In september vindt hierover gesprek plaats met 
VC Houten en Taurus. Andere suggesties zijn ook welkom. 
. 
- Grenzeloos Actief. Regionale samenwerking S-sports:  Houten is al goed bezig met special sports. 
Toch is nog wel aandacht gewenst voor regionale samenwerking, met name om sportaanbod te 
organiseren over de gemeentegrenzen heen. Er is nu landelijk budget beschikbaar gesteld voor 
initiatieven die leiden tot uitbreiding van het aanbod bij verenigingen. 
Sportverenigingen die hier belangstelling voor hebben worden opgeroepen zich hiervoor te melden.  
 
b. Sportpunt Houten: 
- Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Er is een regionaal initiatief gestart om in het kader van de 
verkiezingen via een campagne ook aandacht voor de sport te vragen. Het initiatief is er, maar de 
inhoud moet nog verder vorm krijgen. Wordt vervolgd. 
 
- AH Sportactie: Sportpunt Houten heeft hierover contact met alle AH-vestigingen in Houten. De 
spaarweken starten in september. Er komt een informatieboekje voor deelnemers, waarin aanbod kan 
worden vermeld. Dit vraagt om aanmelding vóór 1 augustus a.s. 
Met dit verslag wordt een informatiebrief meegestuurd.  
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c. Sportverenigingen (lopende zaken en rondvraag): 
- GoSwim: John Bolhuis is benieuwd naar het verloop van de aanbesteding op zwembad De 
Wetering. Hierover kan in september meer worden gezegd. 
 
- Korfbalvereniging Victum: Ank Versteeg kondigt trots aan inmiddels op 3 scholen korfbalpalen 
geplaatst te hebben. Dit initiatief werd mogelijk door financiële steun van Sportfonds Houten en 
beoogt ook buiten de vereniging vooral bij de jeugd meer belangstelling voor korfbal en bewegen rond 
het schoolplein te bevorderen. Ter gelegenheid van de plaatsing bij De Avonturijn vond op 23 juni een 
feestelijke opening plaats. 
 
-BV Houten: Roel Deckers verzoekt naar aanleiding van het voornemen in De Molenwiek een nieuwe 
vloer aan te brengen de huurders te betrekken bij de aan te brengen belijning. Ellen Arendse brengt 
dit verzoek over aan PBA. (WM: inmiddels is bekend, dat PBA contact opneemt met BV Houten). 
  
- Racketcentrum Houten: Marijn Koot informeert naar de planning van de wethouder om met de 
Houtense tennisverenigingen in gesprek te gaan. Jolijn Hoek – Van de Giessen (Sportpunt Houten) 
licht toe, dat er de volgende dag (6 juli) een overleg is waarop hiervoor agenda’s getrokken zullen 
worden.  
Marijn Koot vraagt ook alertheid naar aanleiding van de diefstal van lood van het dak van 
Racketcentrum en Molenwiek die onlangs plaatsvond. 
 
- Vertrek Sportmakelaar: Peter van der Wens kondigt het vertrek aan van Robbert Bessems als 
sportmakelaar bij Sportpunt Houten. Hij stelt vervolgens wethouder Van Dalen in de gelegenheid hier 
enkele woorden aan te wijden en een cadeau te overhandigen. Vervolgens neemt Robbert van het 
presidium van Platform Sport Houten een bos bloemen in ontvangst. 
Robbert blikt met trots terug op de ontwikkeling, die Sportpunt Houten heeft doorgemaakt sinds hij in 
2010 bij Sportpunt Houten als sportmakelaar werd aangesteld. Hij verwijst hierbij naar een 
uitgebreidere uitweiding in ’t Groentje van deze week. 
 
 
7. Rondvraag 
Zie 6 c. 
 
 
    
Sluiting, om 21.00u, waarna informele afsluiting en gelegenheid om van Robbert Bessems afscheid 
te nemen. 
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houtend.d. 5 juli 2017 

Deelnemerslijst 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 

Atilla Houten Dick Jansen Voorzitter 

BC De Woodpeckers Jeroen de Wildt Voorzitter 

BV Houten  Roel Deckers Voorzitter 

GoSwim Johan Bolhuis Voorzitter 

Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 

HSSV Gerard Bruring Bestuur 

HSV Houten Dragons Mark Hollman Penningmeester 

KV Victum | War Child Ank Versteeg Voorzitter 

Volleybalvereniging Taurus Wim van Dongen Bestuur 

Andere sportaanbieders:   

Racketcentrum Houten Marijn Koot eigenaar 

Gasten   

Gemeente Houten Kees van Dalen Wethouder 

Gemeente Houten Ellen Arendse Beleidsmedewerker 

Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 

Sportpunt Houten Annemarie van Deelen Combinatiefunctionaris 

Sportpunt Houten Claudia van Mechelen Combinatiefunctionaris 

Sportpunt Houten Jolijn Hoek – vd Giessen Combinatiefunctionaris 

Sportpunt Houten José van Laarhoven Combinatiefunctionaris 

Afwezig, met kennisgeving 

Handbal Houten Renk Vermeulen Voorzitter  

Hellas Houten Ninke Loonstra/Erik Dohmen Bestuur 

Loopgroep Houten Gerda Weitkamp Voorzitter 

OWSV- Hi-Dive Detlef Geerlings/Marianne Rietveld secretaris 

SV Houten Nico v Slegtenhorst Voorzitter 

TC Houten  Stanley Walters Voorzitter 

Sportlodge Bram Vergauw teamleider 

Zwembad De Wetering Steven van Vliet Locatie manager 

Zwemschool De Startsprong Jeroen Peek directie 

Afwezig, zonder kennisgeving 

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 

HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 

HTTC Henk Brouwer Secretaris 

Judovereniging Groot Houten Thom van der Heijden Voorzitter 

Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 

Reddingsbrigade Tripduikers Raymond Roggekamp Voorzitter 

Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 

St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 

St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuur 

Taekwondo vereniging Taekyon Jan Willem van Linschoten Voorzitter 

TC Atalanta Rob Matser Voorzitter 

TV De Doordraaiers Peter Hermens Voorzitter 

TV SET Adri Peek Penningmeester 

VC Houten Rob Pleijsier Voorzitter 

Voetbalvereniging ’t Goy Frank Grift Voorzitter 

Voetbalvereniging Schalkwijk Ton Vernooij voorzitter 

WTC Houten Kees Keuzenkamp Voorzitter 

 


