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Bijeenkomst van 30 oktober 2017, 19.30 – 21.00 uur 
Locatie: Multifunctionele ruimte bij Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, Houten 

 
Verslag (vastgesteld bij de bijeenkomst van 12 maart 2018) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Om 19.30u. 
  
 
2. Verslagen 
Conceptverslag bijeenkomst van 5 juli 2017: 
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
 
3. Gemeenteraadsverkiezingen Houten 2018 
In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Politieke partijen beginnen al met 
campagne voeren. In Houten kennen we dit keer voor de sport een eigen campagneleider. Daarmee 
kunnen we in de aanloop naar de verkiezingen aandacht vragen voor lokale onderwerpen die voor 
sport en bewegen van belang zijn. 
Er is een vragenlijst uitgezet om in kaart te brengen welke thema’s hierbij zouden kunnen spelen. De 
meeste van 10 nagevraagde punten blijken redelijk naar wens te zijn. Voor accommodaties ligt dit 
anders. Rond dit thema zal daarom vanuit de sport campagne worden gevoerd. De gedachte is om 
hier in de aanloop naar de verkiezingen een politiek café over te organiseren. 
 
Bij aanwezigen leeft het gevoel, dat de politiek in Houten weinig belangstelling voor de sport toont. Dit 
wordt door anderen tegengesproken: verschillende politieke partijen hebben bij het opstellen van hun 
verkiezingsprogramma wel naar input vanuit de sport gevraagd. Verder vraagt dit ook om een 
wederzijdse benadering: Sportverenigingen kunnen zelf ook raadsleden uitnodigen. De ervaring is, dat 
de politici daar wel vaak op ingaan.  
Geopperd wordt aan de fracties voor te stellen ook eens een fractieberaad in een sportkantine te 
houden. 
 
Desgevraagd wordt bekend gemaakt, dat het onderwerp Economische Zelfstandigheid van 
sportverenigingen voor de volgende platformbijeenkomst wordt geagendeerd. Er wordt gewerkt aan 
een afrondende notitie over de verschillende maatregelen die in dit kader aan de orde waren. 
 
Inhakend op het vermeende gebrek aan aandacht voor sport vanuit de politiek kondigt Will Mossink 
(presidium) aan zich voor de Gemeenteraad verkiesbaar te hebben gesteld. Hij wil zijn ervaringen en 
inzichten rondom sport graag in de Gemeenteraad inbrengen. 
Het  raadslidmaatschap van Will Mossink kan gevolgen hebben voor zijn bestuurlijke functies voor de 
sport (presidium Platform Sport Houten, secretaris/penningmeester Sportpunt Houten, secretaris/ 
penningmeester Sportfonds Houten). Hier wordt op een later tijdstip verder op ingegaan. 
 
  
4. Acommodatiebehoeften/verhuurbeleid 
Het Mulier instituut deed onderzoek naar de accommodatiebehoeften in Houten. Hierover is eerder 
gerapporteerd. Dit rapport wordt nogmaals bij dit verslag gevoegd.Dit onderzoek leidde tot enkele 
maatregelen.  
Tijdens de bijeenkomst van Platform Sport Houten van 5 juli jl. is in aanvulling hierop aandacht 
gevraagd voor het verhuurbeleid: het huidige verhuurbeleid heeft nooit rekening gehouden met 
verandering in de samenstelling van de hurende partijen. Bepleit werd eerst alle wensen opnieuw te 
inventariseren en op basis daarvan een eerlijker verdeling uit te werken. 
 
Wethouder Van Dalen licht de resultaten toe van het intern onderzoek hiernaar. Allereerst is gekeken 
hoe op korte termijn meer ruimte beschikbaar kon worden gemaakt binnen het bestaande 
verhuurbeleid. Dit leverde ruimte op in de Kruisboog en in De Wetering. Van Dalen bedankt resp. 
Taurus en Victum voor hun medewerking hieraan. Een onderzoek bij het zaalgebruik van BV Houten 
leverde nog geen resultaten op.  
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Met deze resultaten konden voor zaalhockey 662 uren worden vrijgemaakt. Zaalhockey neemt er 
hiervan 567 af. De overige 95 uren kan HC Houten in verband met het tijdstip/duur of vanwege de 
inzetbaarheid van de trainers niet benutten. 
 
Van Dalen vermeldt, dat met Taurus ook gesprek gaande is over een uitbreiding van de Kruisbooghal, 
dat er nieuwe openingen komen door de gewijzigde exploitatie van De Wetering en dat binnenkort ook 
een nieuw hoofd aantreedt bij Projectbureau Accommodaties. Ontwikkelingen om rekening mee te 
houden als de komende maanden ook besprekingen starten over het huidige verhuurbeleid c.q. over 
de verdeelcriteria. 
 
Ed Achterberg (HC Houten) benadrukt nogmaals, dat zijn vereniging uiterlijk in december wil 
vernemen welk perspectief een en ander voor de zaalhockey biedt. De vereniging overweegt namelijk 
ook het aanschaffen van een eigen hal/blaashal. Hij benadrukt, dat het niet alleen gaat om het aantal 
beschikbare uren, maar ook over de tijden waarop die uren beschikbaar zijn. Zijns inziens is er  nu 
geen eerlijke verdeling tussen de verschillende huurders, bijvoorbeeld als je het wintergebruik van de 
verschillende buitensporten die ook binnen sporten met elkaar vergelijkt. 
Desgevraagd geeft Ed Achterberg aan, dat gekeken is naar het op andere tijdstippen organiseren van 
de competitiewedstrijden, maar dat leverde niets op. 
Een aanwezige merkt op, dat vanuit Platform Sport Houten in het verleden regelmatig zaalverdelings-
besprekingen georganiseerd zijn en dat het hem verbaast, dat de wensen die HC Houten nu ter 
sprake brengt, daarbij nooit eerder in deze omvang aan de orde zijn gesteld. Hierop antwoordt Ed 
Achterberg, dat op dit moment sprake is van een veranderde situatie (ander beheer De Wetering, 
groei van aantal teams). 
 
Eigen hal/blaashal? 
Gevraagd wordt waarom HC Houten blijft zoeken naar een oplossing in de zaalverdeling, terwijl een 
andere oplossing in de vorm van een eigen hal/blaashal binnen handbereik lijkt. Het zou toch beter 
zijn om dáárover dan met de gemeente te praten? Ed Achterberg wijst erop, dat een eigen (blaas-)hal 
aanzienlijke extra kosten met zich meebrengt. Omdat deze oplossing voor de vereniging duurder is, is 
het van belang om eerst alle andere opties goed te onderzoeken.  
Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt, dat de extra kosten misschien gereduceerd kunnen worden 
door met andere sporten samen te werken: er is ook behoefte aan zaalruimte bij zaalvoetbal. 
 
Ank Versteeg (Victum) vertelt, dat Victum indertijd graag een eigen hal wilde, maar daar na overleg 
met de gemeente vanaf heeft gezien en nu op De Wetering is aangewezen. Hieraan zit veel vast: 
Victum heeft bij deze hal bijvoorbeeld haar eigen horeca (en inkomsten uit omzet). 
 
Extra bijeenkomst 
De bespreking afrondend kan men zich erin vinden, dat er aan de hand van beschikbare gegevens 
gezamenlijke beoordeling van het huidige zaalgebruik plaatsvindt. Hiervoor zullen Platform Sport 
Houten en projectbureau Accommodaties gezamenlijk een bijeenkomst organiseren. 
 
Parkeerproblemen Wulvenhoek 
John Dons (SV Houten) vraagt aandacht voor de alarmerende parkeerproblemen rond SV Houten. 
Wethouder Van Dalen antwoordt daarop, dat voor de korte termijn een tijdelijk oplossing is voorzien 
door de mogelijkheid om bij het Wellant College te parkeren. Op langere termijn moet een structurele 
oplossing gevonden worden in het inmiddels gestarte project om voor het hele gebied een nieuwe 
gebiedsindeling te maken. Een der aanwezigen oppert bij dit project ook een oud plan te betrekken 
om bij SV Houten een sporthal te realiseren. 
 
 
5. Lopende zaken 
a. gemeente: 
- Aanbesteding Zwembad De Wetering: De aanbesteding verkeert inmiddels in het stadium van 
gunning. Een besluit over overname van de exploitatie per 1 januari 2018 valt zeer binnenkort te 
verwachten. Van Dalen merkt op, dat daarmee ook aan verduurzaming van De Wetering gewerkt kan 
gaan worden. 
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b. Sportpunt Houten: 
- Sportgala 2017: Op 3 november vindt de aftrap plaats van de activiteiten voor het volgende 
sportgala. Er vindt een eet en drink plaats en er is een korte introductie van de workshop Sociale 
marketing. 
- Personele bezetting: Wegens zwangerschapsverlof van Jolijn Hoek- van de Giessen is er tijdelijk 
vervanging in de persoon van Olga Boogaers. 
 
c. Sportverenigingen (lopende zaken en rondvraag): 
- Atletiek: Coen Raaphorst deelt mee, dat ouders van de in Houten sportende jeugdleden van Hellas 
op zoek zijn naar een betere buitenaccommodatie, dan nu bij SV Houten. Na een ledenpeiling 
hierover konden inmiddels gesprekken met de gemeente gestart worden.  
 
- Atilla: Dick Janssen is benieuwd naar andere ervaringen met het vinden van trainers. Hij ziet minder 
flexibiliteit/vrije tijd bij studerenden en vreest een groot probleem. Betalen van de trainers, wat al 
gebeurt, is hiertegen niet effectief: de sportvereniging ondervindt hierin concurrentie van AH en 
commerciële sportaanbieders, die vaak ook meer uren kunnen aanbieden.  
Ank Versteeg (Victum) merkt op wel met onbetaalde vrijwilligers te kunnen werken. 
 
Verder informeert Dick Janssen naar plannen met de gymzaal bij de Heilige Familie school, nu de 
school gesloopt lijkt te worden. 
 
[ Antwoord Ellen Arendse na bijeenkomst:  De gymzaal blijft bestaan en wordt opgeknapt.] 
 
-Racketcentrum: Marijn Koot maakt melding van gezamenlijk overleg van de Houtense 
tennisaanbieders. Hij heeft in het kader van zaalbehoefte tevens gesprekken gevoerd over de inzet 
van het Racketcentrum hierbij. 
  
- HFC Floorball: Marian Broekhuizen vertelt, dat de vereniging snel is gegroeid naar nu 35 leden en 
dat er nu twee teams zijn. Zij zoekt ook trainers. Daarnaast is Floorball op zoek nar jeugdleden in de 
categorie 13-14 jarigen. 
 
[Na de bijeenkomst werd bericht, dat Floorball inmiddels zelf 3 teams in de competitie kan laten 
spelen.] 
 
- WTC: Kees Keuzenkamp merkt op, dat ouderen anders denken over het begrip “vereniging” dan 
jongeren: de jongere leden blijven niet naborrelen en leveren geen capaciteit voor corvee.  
Een korte rondvraag leert, dat: 

- Atilla dit ook al jaren ervaart, 

- Hi Dive dit niet herkent. Bij hen is ieder lid actief en is er vanuit de vereniging waardering voor 

deze vrijwillige inzet, 

- Victum dit ook al langer ervaart en dit jaar zelfs is overgegaan tot het verplicht indelen van 

ouders, 

- Delta Sports flinke sancties hanteert bij het niet verschijnen op corvee (automatisch geïnd), 

maar wel moeite heeft met de vaste kerngroep voor het openen en sluiten van de kantine, 

- Atalanta en Doordraaiers vrijwilligers belonen voor het draaien van extra corvee, 

- Taurus bij het aanmelden van hun kind een aanmeldingsformulier voor corveediensten laat 

invullen. 

- SV Houten alles met de leden kan uitvoeren en daarvoor al jaren verplicht corvee hanteert. 

Wel bespeurt men de tendens, dat veranderingen rond het werk corvee tegenwoordig minder 

goed mogelijk maken. SV Houten biedt trainers ook cursussen aan en contributiekorting. 

- Atalanta: Rob Matser meldt, dat TC Atalanta met steun van Sportpunt Houten en de KNLTB met de 
andere tennisaanbieders in overleg is over meer samenwerking. Dit levert onder meer een 
gezamenlijk feest in het Racketcentrum op.  Verder oriënteert Atalanta zich op een 
zomerlidmaatschap voor leden van sporten die in de zomer stilliggen. 
 
- SSRH: Ria van Dixhoorn vertelt, dat SSRH eraan heeft meegewerkt om in belang van 
ruimteverdeling op twee locaties te gaan sporten, maar dit niet ideaal vindt. SSRH biedt een 
laagdrempelig sportaanbod en kent weinig verwachtingen naar de deelnemers. Heeft daarmee ook 
geen oplossing voor de eerder besproken problemen waar anderen tegenaan lopen. 
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- Victum: Ank Versteeg merkt op, dat er in het huurcontract een voorwaarde staat omtrent het door de 
huurder zelf organiseren van BHV (Bedrijfshulpverlening). Zij vraagt hoe zij dit zou moeten uitleggen, 
c.q. hoe een sportvereniging dit zou kunnen organiseren. Hierop aansluitend vragen anderen ook hoe 
dit geregeld is voor de huur van gemeentehallen. Ellen Arendse zoekt dit na. 
 
- HC Houten: Ed Achterberg meldt, dat HC Houten sinds afgelopen jaar experimenteert met meer 
flexibele spelvormen. Zo is er op vrijdagavond nu 7 tegen 7 hockey mogelijk. Verder neemt HC 
Houten in mei een besluit over een rookvrij complex, in overleg met Houten Dragons en HV Houten.  
Daarnaast informeert Ed Achterberg naar de werkwijze bij geluidsoverlast. Handhavingsactie hierop 
lijkt selectief te zijn. Wethouder Van Dalen licht toe, dat er altijd gehandhaafd wordt als omwonenden 
over geluidsoverlast bellen. Handhaving hanteert de toegestane normen vrij strikt. 
 
- Taurus: Wim van Dongen vraagt aandacht voor parkeerproblematiek op de Kruisboog. Wethouder 
Van Dalen raadt hem aan dit ter sprake te brengen in het bewoners/huurdersoverleg op De 
Kruisboog. 
 
- Doordraaiers: (schriftelijk): Sinds 2015, na afschaffing van de subsidies aan sportverenigingen, 
ontvangt TV De Doordraaiers een aanslag WOZ. Voor afschaffing van de subsidies ontving 
Doordraaiers deze aanslag nooit. Doordraaiers wil graag inventariseren hoe de ervaringen van andere 
sportverenigingen hiermee zijn. Ellen Arendse zoekt dit uit.  
 
[Antwoord Ellen Arendse na bijeenkomst: Omdat de grond en de banen van de Doordraaiers zelf zijn 
moeten ze alle lasten zelf betalen. Het is niet na te gaan waarom dit eerder niet zo was.] 
 
- Delta Sports: Martin Boere legt uit, dat Delta Sports graag gebruik wil gaan maken van glasvezel, 
maar dat dit op het Kruisboog-complex niet is voorzien. Hij verneemt graag ervaringen van andere 
verenigingen met de digitale capaciteit, nu ook veel andere verenigingen zijn overgegaan op digitaal 
betalen. Hij vraagt ook of en hoe de gemeente hierin zou kunnen faciliteren.[Antwoord PBA na 
bijeenkomst: De gemeente verhuurt de sportvelden, maar faciliteert geen internet voorzieningen. Dat 
moeten de huurders zelf doen.]  
Peter van der Wens raadt aan, dit onderwerp ook ter sprake te brengen in het eerder genoemde 
Kruisboogoverleg. Ed Achterberg antwoordt, dat op De Meerpaal een eigen straalzender op het dak 
van het paviljoen is geplaatst. Hij zal de provider langs sturen.  
 
 
Rondvraag 
Zie 5 c. 
 
 
    
Sluiting, om 21.00u, waarna informele afsluiting.
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houtend.d. 30 oktober 2017 

Deelnemerslijst 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 

Atilla Houten Dick Jansen Bestuur 

Delta Sports ‘95 Martin Boere Bestuur 

Hellas Houten Coen Raaphorst Voorzitter 

Marian Broekhuizen Marian Broekhuizen Bestuur 

Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 

HSV Houten Dragons Mark Hollman Penningmeester 

KV Victum | War Child Ank Versteeg Voorzitter 

OWSV Hi-Dive Detlef Geerlings Voorzitter 

St. Sportieve Recreatie Ria v Dixhoorn Bestuur 

SV Houten John Dons Bestuur 

TC Atalanta Rob Matser Voorzitter 

Volleybalvereniging Taurus Wim van Dongen Bestuur 

WTC Houten Kees Keuzenkamp Voorzitter 

   

Andere sportaanbieders   

Racketcentrum Houten Marijn Koot Eigenaar 

   

Gasten   

Gemeente Houten Kees van Dalen Wethouder 

Gemeente Houten Ellen Arendse  Beleidsmedewerker 

Sportpunt Houten Annemarie van Deelen Sportmakelaar 

Sportpunt Houten Claudia van Mechelen Combinatiefunctie 

   

Presidium   

Platform Sport Houten Peter van der Wens Voorzitter 

Platform Sport Houten Will Mossink Secretaris 

   

Afwezig, met kennisgeving   

BC De Woodpeckers Jeroen de Wildt Voorzitter 

BV Houten Roel Deckers Voorzitter 

Handbal Houten Renk Vermeulen Voorzitter 

Loopgroep Houten Gerda Weitkamp voorzitter 

TV De Doordraaiers Herman Kraaij Voorzitter 

   

Afwezig, zonder kennisgeving   

Beach Houten Vincent Verhulst / Ellen de Roos Bestuur 

Bridgevereniging BOD’84 Rob Verwaayen / Hans den Ouden Voorzitter 

Dartsvereniging Houten Jeroen Sopers Voorzitter 

GoSwim Johan Bolhuis Voorzitter 

HSSV Gerard Bruring Voorzitter 

HTTC Henk Brouwer Secretaris 

Judovereniging Groot Houten Thom vd Heijden / Marijn Meijer Voorz. /Secr.  

Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 

Reddingsbrigade Tripduikers Raymond Roggekamp Voorzitter 

Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 

St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 

Taekwondo vereniging Taekyon Jan Willem v Linschoten Voorzitter 

TC Houten  Stanley Walters Voorzitter 

TV SET Adri Peek Penningmeester 

VC Houten Rob Pleijsier Voorzitter 

Voetbalvereniging  ‘t Goy Frank Grift Voorzitter 

Voetbalvereniging  Schalkwijk Ton Vernooij Voorzitter 

 


