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Extra bijeenkomst van 31 januari 2018, 19.30 – 21.00 uur 
Locatie: Serre van Racketcentrum Houten, Pelmolen 7, Houten 

 
Verslag (vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 12 maart 2018) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Peter van der Wens heet de aanwezigen welkom en introduceert de vraagstelling voor deze extra 
bijeenkomst van Platform Sport Houten: Verdelen we de zaalruimte in Houten wel eerlijk? 
Deze avond willen we het antwoord van de sportverenigingen op deze vraag bespreken en of we op 
basis hiervan een advies voor het verhuurbeleid aan de gemeente kunnen geven. 
 
2. Zaalverhuur seizoen 2017-2018 
In Houten beheert Projectbureau Accommodaties (PBA) de sociaal-cultureel centra en 
sportaccommodaties. Charlotte de Jong van dit bureau licht de uitgangspunten van het huidige 
verhuurbeleid toe en geeft vervolgens aan hoe de zaalruimte op basis daarvan feitelijk verdeeld is. 
 
Uitgangspunten verhuurbeleid 
Het verhuurbeleid hanteert de volgende uitgangspunten: 
1. Onderwijs gaat voor sportverenigingen. Onderwijs kan de zaalruimte in beginsel van maandag tot 

vrijdag overdag gebruiken. Is tijdig bekend, dat er geen behoefte is, dan kan zaalruimte 

teruggegeven worden en kan PBA deze ruimte aan het verhuuraanbod toevoegen. Dit wordt dan 

zichtbaar op het reserveringssysteem (Reflex). 

2. Houtense sportaanbieders gaan voor op sportaanbieders van elders. (Hellas Houten, onderdeel 

van Hellas Utrecht, wordt als een Houtense sportaanbieder gezien). 

3. Het oude gebruiksrooster is uitgangspunt voor het nieuwe. 

4. Verenigingen die het gehele seizoen huren en afhankelijk zijn van alleen binnen accommodaties 

gaan voor op de buitensportverenigingen die een beperkte periode van de hallen gebruik maken. 

5. Wanneer er uren over zijn waarvan ‘Houtense’ verenigingen geen gebruik wensen te maken, dan 

kunnen deze worden gehuurd door incidentele huurders (particuliere, commerciële bedrijven en/of 

verenigingen uit andere gemeenten). 

Feitelijke verdeling zaalruimte in lopend seizoen 2017-2018 
Charlotte neemt aan de hand van verhuurschema’s (bij dit verslag gevoegd) per zaal de verdeling 
door in een gemiddelde sportweek. 
- De Slinger: 

o Algemeen: 

▪ Woodpeckers hoofdgebruiker 

▪ Daarnaast Atilla en SSRH   

o In de winterperiode:  

▪ Ook HC Houten aan de randen van de dagdelen,  

▪ Dragons gedurende een korte periode op zondagmorgen 

- De Molenwiek: 

o Algemeen: 

▪ BV Houten hoofdgebruiker 

▪ Daarnaast Floorball 

▪ Op vrijdag diverse reserveringen voor VC Houten (wedstrijden) 

o In de zomerperiode:  

▪ Veel leeg in de weekenden 

o In de winterperiode: 

▪ Floorball maakt plaats voor HC Houten 

- De Kruisboog: 

o Algemeen: 

▪ Taurus hoofdgebruiker 

▪ NB: dit seizoen in deze zomer op zondag leeg, kan volgend jaar anders zijn, 

afhankelijk van competitiewensen NEVOBO. 
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o In de winterperiode: 

▪ HC Hockey in de randen van de dagdelen en op zondagen 

- De Wetering: 

o Algemeen: 

▪ Victum hoofdgebruiker 

▪ Daarnaast HC Houten 

▪ NB: in de zomermaanden staat de hal veel leeg. 

  
3. Beoordeling verdeelcriteria 
Er zijn veel wensen tot uitbreiding van zaalgebruik, zowel in de winter (tijdelijk) als gedurende het 
gehele jaar. De huidige capaciteit kan hieraan niet voldoen. Gezien de huidige bezettingspatronen 
vraagt dit voor de korte termijn om herbeoordeling van de huidige verdeelcriteria. Peter van der Wens 
evalueert de toegelichte uitgangspunten hiervoor samen met de aanwezigen. 
 
Desgevraagd geven verschillende verenigingen hun ervaringen met de huidige verdeelcriteria aan: 
- SSRH ziet zijn huidig versnipperd gebruik over twee zalen als gevolg van het ontmantelen van 

Den Oord en wil best wel graag ruimte om dit weer anders in te vullen. 

- Atilla, eveneens oud gebruiker van Den Oord, sluit daarbij aan: het huidige verbruikspatroon was 

niet hun wens. 

- HFC Floorball heeft moeite met de uitgangspunten 3 en 4: al 8 jaar last van het moeten uitwijken 

naar kleine zalen om in de winterperiode plaats te kunnen maken voor HC Houten en wil hier 

graag vanaf. (merkt terzijde op, dat de betreffende zaal op de vrijgemaakte uren niet door anderen 

wordt gebruikt) 

- Taurus vindt uitgangspunt 3 en 4 belangrijk, maar merkt op, dat dit niet goed te handhaven valt 

voor de competitiewedstrijden die door NEVOBO gepland worden: het gebruikspatroon, dat dit in 

dit jaar oplevert kan in een volgend jaar volstrekt anders zijn. Dit geldt voor de wedstrijden van de 

top/eredivisie, die op de zondagen plaatsvinden. Bij handhaving van dit uitgangspunt werkt dit 

mechanisme maximale reservering in de hand, maar dat blokkeert deze ruimte voor anderen. 

- Opgemerkt wordt, dat problemen rond ruimtebehoefte hier maar zijdelings mee te maken hebben: 

Die spelen vooral op tijden buiten het weekend. 

- HC Houten heeft veel last van de uitgangspunten 3 en 4: In de winterperiode gaan 900 spelende 

leden over op zaalgebruik. Er moeten hiervoor 40 blokken gevuld worden. Voorheen ook in 

zaalruimte in Amersfoort, nu nog steeds in Nieuwegein. HC Houten vult in het huidige 

reserveringspatroon de randen op. Door versplintering van gebruik over diverse zalen gaat ook 

tijd/energie op aan op- en afbouwen op verschillende plaatsen. Concentratie in twee hallen is zeer 

wenselijk. 

- Victum kan goed met de uitgangspunten leven: Het nu jaarlijks vaste patroon speelt ook een 

belangrijke rol in het lange termijn perspectief/beleid: denk aan: groei ja/nee? 

- Woodpeckers persisteert bij de eerder gemaakte opmerking, dat aanpassing van de 

zaalverdelingscriteria de problematiek van te beperkte zaalruimte niet kan oplossen. 

- Houten Dragons merkt wat betreft uitgangspunt 3 op, dat er -komende vanuit Den Oord- met het 

huidige gebruik te leven valt en dat uitgangspunt 4 op dit moment niet schuurt. 

- Hellas Houten vraagt zich af waarom uitgangspunt 1 zo stellig wordt gehanteerd. Dit blijkt op basis 

van wettelijke eisen zo te moeten zijn. 

Tot slot wordt opgemerkt, dat NOCNSF-onderzoek afraadt om (top)sporters laat door te laten trainen 
en adviseert dit tot uiterlijk 22.30 voort te zetten. Uitbreiding in de late avonduren biedt daarmee geen 
soelaas. 
 
Concluderend wordt vastgesteld, dat wat betreft de uitgangspunten alleen aanpassing denkbaar lijkt 
op het punt van teruggeven van reserveringen die uiteindelijk niet gebruikt worden. 
Dit zou in overweging gegeven kunnen worden aan de gemeente. Anderzijds wordt er wel op 
gewezen, dat deze maatregel weinig soelaas biedt voor het ruimtetekort, omdat dit tekort zich 
hoofdzakelijk buiten het weekend voordoet. 
 
In de discussie die hierop volgt wordt onder meer geopperd of het voor tijdelijke ruimteproblemen niet 
zou moeten gaan over tijdelijke voorzieningen, zoals een blaashal. Een blaashal geeft echter ook 



Platform Sport Houten – verslag bijeenkomst van 31 januari 2018 
 3  

nieuwe problemen: het vraagt van een vereniging een forse investering, er komen stookkosten bij en 
ook tegen stormschade zijn dure voorzieningen nodig. 
 
Anderzijds wordt erop gewezen, dat het onderzoek van Mulier naar toekomstige ruimtebehoeften in 
Houten uitwijst, dat de bestaande capaciteit ook in de toekomst geen ruimte zal bieden en wijst men 
op de sportstimulerende maatregelen die meer ruimte zullen vragen en op de toenemende eisen die 
bonden aan accommodatie stellen. 
Dit wordt ook onderstreept door Rob van de Berg (VSG): Bij alle gemeenten speelt hetzelfde 
probleem en valt de roep om extra ruimte te beluisteren. Hij verwacht niet, dat hier via de 
verdeelcriteria een oplossing voor kan komen. 
Zijn advies is om de huidige situatie te beschouwen als een gezamenlijk probleem van zowel 
sportverenigingen als gemeente. Hij bepleit de huidige situatie goed in kaart te brengen: Hoeveel? 
Wanneer? (zoals nu gebeurt), alle denkbare mogelijkheden tegen het licht te houden en vervolgens 
vanuit de sport een onderbouwd voorstel aan de politiek voor te leggen. 
Daarbij hoort zijns inziens ook het verkennen van de mogelijkheden die ander ruimte-aanbod 
eventueel zou kunnen bieden. Dit betreft bijvoorbeeld ruimte bij commerciële aanbieders, zoals 
Racketcentrum (wordt inmiddels in kaart gebracht) en minder voor de hand liggende sportruimten, 
zoals bij Kidslodge en Trimaran (?). Ook de mogelijkheid om bij eigen hallen van verenigingen 
ondersteuning te bieden noemt hij als optie. Hij spoort de sportverenigingen aan bij deze aanpak ook 
het ambtelijk apparaat te betrekken. 
 
Desgevraagd benadrukt wethouder Van Dalen, dat het speelveld wat hem betreft groter is dan huidige 
gemeentelijke accommodaties en dat pas sprake kan zijn van nieuwe voorzieningen als de huidige 
mogelijkheden overtuigend zijn uitgenut. 
 
Afsluitend stelt Peter van der Wens vast, dat een vervolgbespreking wenselijk is om samen een 
voorstel uit te werken. Dit wordt breed onderschreven. Het presidium zal een volgende bijeenkomst 
voorbereiden. 
Aangespoord door een opmerking van een der aanwezigen om de maatschappelijke veranderingen 
als sportverenigingen niet te bestrijden, maar onder ogen te zien, biedt Rob van de Berg daarvoor een 
avond aan over het concept van de “open club”. Dit concept biedt zijns inziens kansen hoe 
sportverenigingen zich wat betreft hun ledengroei en accommodaties kunnen ontwikkelen.  
 
4. Rondvraag 

• René Kuster (HC Houten) vraagt rond welke andere verenigingen met zaaltekort kampen. Dit zijn: 

o Volleybalvereniging Taurus traint met een deel van de leden buiten Houten en bepleit al 

geruime tijd aanbouw bij de huidige Kruisbooghal. De Bond heeft Taurus ook gevraagd 

ruimte te bieden aan regionale functies. Dit zou voor Houten ook voordelen kunnen 

opleveren. 

o Basketbalclub De Woodpeckers mist op de starttijden ruimte voor de jeugd. Deelt nu 

ruimte met Atilla, waardoor beiden structureel te krappe ruimte hebben. 

o Gymnastiekvereniging Atilla ervaart beperkingen wat betreft ruimte voor jeugdige spelers 

en heeft wensen voor een doelmatiger opslag van materiaal/attributen. 

o Hellas Houten zoekt meer zaalruimte in Houten, zodat de jeugdafdeling verder kan 

groeien. 

o Korfbalvereniging Victum/War Child heeft een langlopende contract, dat in 2018 afloopt 

en heeft nog geen zekerheid over het vervolg daarna.  Desgevraagd wordt toegelicht, dat 

voor het antwoord hierop de resultaten van deze avond zijn afgewacht en dat op basis 

daarvan hierover een beslissing zal volgen. 

• Charlotte de Jong (PBA) roept op om bij PBA bekend te maken, dat er meer behoefte aan ruimte 

bestaat, zodat PBA hierop bij het vrijkomen van reserveringen kan inspelen. 

• Ninke Loonstra (Hellas Houten) verzoekt daartoe ook regelmatig de bezettingsschema’s te 

verspreiden die vanavond zijn getoond. Rob van de Berg (VSG) attendeert Hellas Houten op de 

regionale afstemming die over vraag en aanbod aan de orde is (NIO-overleg?).    

 
Sluiting, om 22.00u, waarna informele afsluiting. 
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Bijlage 1 bij: 
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houtend.d. 31 januari 2018 

 
 
 
Deelnemerslijst 
 

Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 

Atilla Houten Angelique van Soest Penningmeester 

BC De Woodpeckers Katja Niessen 
Jos Teeuwen 

Technische commissie 
Namens bestuur 

BV Houten  Leonie Rietveld 
Mick Zwart 

Facilitaire Commissie 
Secretaris 

Hellas Houten Ninke Loonstra 
Erik Dohmen 

Contactpersoon 
 

HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Penningmeester 

Hockeyclub Houten René Kuster Jeugd 

HSV Houten Dragons Mark Hollman Penningmeester 

KV Victum | War Child Ank Versteeg 
Danielle Hollman 
Marcel Elsing 

Voorzitter 
Penningmeester 
Beheer commissie 

SSRH Ria van Dixhoorn 
Mark Vermeul 

Voorzitter 
Penningmeester 

Volleybalclub Van Velzen Paul Aalbersberg Secretaris 

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 

Gemeente Houten Charlotte de Jong Projectbureau Accommodaties 

Gemeente Houten Pieter de Bont Projectbureau Accommodaties 

Sportpunt Houten Annemarie van Deelen Sportmakelaar 

Sportpunt Houten Claudia van Mechelen Combinatiefunctionaris 

Sportpunt Houten José van Laarhoven Combinatiefunctionaris 

Sportpunt Houten Olga Boogaars Combinatiefunctionaris 

Vereniging Sport en Gemeenten Rob van de Berg adviseur 

Presidium   

Platform Sport Houten Peter van der Wens voorzitter 

Platform Sport Houten Will Mossink secretaris 

 


