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Platform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport Houten    
 

Bijeenkomst van 26 maart 2008, 19.30 – 22.00 uur 
Zwembad De Wetering, Hefbrug 3, 2991 LB Houten 

 
Verslag, vastgesteld bij de bijeenkomst van 3 septe mber 2008 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  
Voorzitter Peter van der Wens (Badmintonvereniging Houten) opent deze extra bijeenkomst, die 
volledig in het teken staat van de bespreking van een nieuwe versie van de concept-sportnota Houten 
2008 – 2015.  Ter vergadering is tevens de aangepaste versie van het Tabellenrapport van het W.J.H. 
Mulier Instituut beschikbaar. Ook dit rapport wordt betrokken bij de bespreking. 
 
2. Verslag en Mededelingen  
• Verslag d.d. 10 maart 2008  
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt definitief vastgesteld. 
 
• Naar aanleiding van het verslag  
Ad 3 Huurtarieven: Desgevraagd wordt nogmaals bevestigd, dat men begrip heeft voor de toelichting 
van de wethouder over het niet uitvoeren van een verdergaande tariefverlaging in 2008 en vertrouwen 
heeft in een realisatie per 1 januari 2009. Nogmaals wordt benadrukt dat er wel tijdig een constructie 
moet worden getroffen die waarborgt dat de 25 % tariefsverlaging daarna blijvend is. 
Overigens hebben vrijwel alle aanwezige sportverenigingen door de tariefsverlaging van 2007 (en de 
voortzetting daarvan in 2008) het contributieniveau voor leden minimaal gelijk kunnen houden. 
 
• Correspondentie en vertegenwoordigingen:   
Melding wordt gemaakt van de uitnodiging van Intersport voor de Megasportdag 2008. Men is 
verbaasd, dat deze niet op het terrein van Delta Sports en in en rond de Kruisboog wordt 
georganiseerd. Voor een aantal binnensporten verhindert dit deelname. Er is navraag gedaan. Mocht 
hier verandering door komen, dan worden de sportverenigingen zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 
 
3. Sportnota 2008 - 2015  
 
Inhoudelijk 
Algemeen 
De aanwezige sportbestuurders hebben waardering voor het hoofdzakelijk zonder reserve overnemen 
van wensen/behoeftes. 
Verder wordt opgemerkt, dat het niet altijd helder is hoe de relatie loopt tussen hetgeen in het 
tabellenrapport wordt vermeld, via de beleidsmatige vertaling ervan in de sportnota naar de financiële 
uitwerking. Dit betreft op enkele plaatsen zowel aantallen, begrote saldi als fasering over meer jaren 
(betekent een saldo in 2009 ook bouw/realisatie?). Ook lijken verbanden tussen te treffen 
voorzieningen niet altijd te kloppen. 
Voorts worden puntsgewijs de volgende kanttekeningen geplaatst: 
 
Tabellenrapport 
• Over het algemeen vindt men het advies van het W.J.H. Mulier Instituut teveel uitgaan van een 

gemiddelde Nederlandse situatie en weinig specifiek voor de Houtense, jeugdige, 
bevolkingsopbouw met intensievere sportdeelname. Als het college Houten wil laten bruisen zou 
het goed zijn als het college dit bovenop de onderbouwing ook expliciet mee zou laten wegen (en 
hierover een uitspraak zou doen bij het aanhalen van dit rapport als basis voor de sportnota): Wat 
vindt de gemeente zelf van het tabellenrapport? 

 
Binnensport/zaalruimte (p. 24/26):  
• Genoeg zaalruimte? Hoe moet dit gelezen/begrepen worden: Er zijn wel vrije ruimtes, maar dit is 

voornamelijk op tijdstippen waarop sportverenigingen gezien de leeftijd van leden geen gebruik van 
de ruimtes kunnen maken. In de praktijk blijken 4 zalen te weinig ruimte te bieden. 

• Geen uitsplitsing opgenomen van de behoeftes van sportverenigingen die binnenruimte gebruiken. 
 



Platform Sport Houten – verslag bijeenkomst van 26 maart 2008  2  

Sporthallen/Basketbal (p.24):  
• Niet alleen de (afmetingen van de) velden, maar ook van de hallen zelf zijn te krap en daardoor niet 

geschikt voor basketbal. De lengte van Den Oord is niet geschikt voor basketbal, maar wordt met 
dispensatie en met reële ongevalsrisico’s gebruikt. 

• ‘Efficiënter zaalruimte gebruik’ (2 velden tegelijk in plaats van 1) (zie ook p. 28, huurtarieven) zou 
kunnen door een verplaatsing van Basketbal van Den Oord naar De Slinger, mits hiervoor in De 
Slinger de belijning wordt aangepast (bij het vervangen van de vloer mee te nemen) en extra 
baskets worden voorzien, c.q. opgenomen in de sportnota. 

 
Tennis (Atalanta):  
• Tabellenrapport is niet aangepast op basis van de in schriftelijke reactie gecorrigeerde ledentallen. 
• P.24: 4 tennisbanen, al dan niet overdekt. 
• P. 26: bullitpoint 8:  4 a 5....: ‘velden’ toevoegen 
 
SV Houten (p.26): 
• Is er een verklaring voor de veldberekening? Verschil blijft: 6 wedstrijden op zaterdag. 
• Hoe zit het met de financiële vertaling: veld vervangen of extra veld? 
 
Hockey (p.23, p. 26):( 
• “verplaatsing naar Kruisboog : 2 velden of totaal? 5 velden- 10 kleedkamers??? 
• ‘2015’ moet zijn ‘2011’. 
 
Honkbal: (schriftelijke inbreng) 
• P. 23: Het tekort is permanent van omvang, omdat de huidige velden door de ligging naast elkaar 

niet optimaal/gelijktijdig gebruikt kunnen worden. 
• P. 23: Op basis van de bondsnormen (detailberekening beschikbaar) zou sprake moeten zijn van 

minimaal een honkbalveld en een softbalveld en gezien de groeiverwachting ook een 
jeugdhonkbalveld. Bij een dergelijke omvang is geen apart trainingsveld nodig.  

• p. 26: De opmerking ontbreekt, dat er meer mogelijkheden voor training/competitie zijn als er 
veldverlichting is. 

 
Overig 
• P. 22: Titel: Sport Accommotie  !!!???? 
• P.36: Correctie: geen voorkeur voor Kruisboog, maar voorkeur voor andere zaal dan Den Oord. 
• NB: uitbreiding Kruisboog 2013 is te laat als je hier in het kader van NSO nog iets mee wilt. 

 
Procedureel 
Evenals bij de eerste bespreking op 10 maart jl. wordt besloten om na deze verkennende ronde 
reacties ook nog gelegenheid te bieden voor een schriftelijke reactie. Alle verenigingen worden 
verzocht daartoe hun reactie uiterlijk op 30 maart  toe te zenden aan het secretariaat van Platform 
Sport Houten (sport-houten@mossink-support.nl). De reactie zullen verzameld worden en worden 
overgedragen aan Annelies Krikke, zodat deze verwerkt kunnen worden. (zie bijlage 2 bij dit verslag) 
 
Op 1 april moeten alle eventuele wijzigingen zijn verwerkt in een definitief concept voor het college. 
Het college zal dit op 8 april vaststellen. 
Op 27 mei gaat dit uiteindelijk naar de gemeenteraad. Te verwachten valt dat er een uitnodiging volgt 
om tijdens een Ronde Tafel Gesprek vanuit de sportverenigingen reactie te geven op de dan 
definitieve Sportnota Houten 2008 – 2015 van het college. Deze uitnodiging zal dan tijdig aan de 
sportverenigingen worden doorgestuurd, zodat evt. een gezamenlijke reactie kan worden voorbereid. 
 
De planning voor de voorzieningenvisie  is de volgende: 
• week 16: Informatie-avond voor maatschappelijke organisaties en overige betrokkenen 
• 22 april 2008: Vaststelling Visie voorzieningen in B&W 
• Behandeling van de Visie voorzieningen in de gemeenteraad is gekoppeld aan de behandeling 

van de perspectiefnota en voorzien in juni 2008. 
  
4. Wat verder ter tafel komt / rondvraag  
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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Bijlage 1 bij: 

Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d.26 maart 2008 

 
Deelnemerslijst  
 
 
Verenigingsbesturen van:  Naam deelnemer  Functie   
    
Aanwezig     
Basketbalvereniging De Woodpeckers John van Os 

Odilia Vermeulen 
Secretaris 
Bestuurslid 

V 
V 

Badmintonvereniging Houten  Peter van der Wens Voorzitter V 
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter V 
Hockeyclub Houten Willem Bakker 

Youandi Beeris 
Penningmeester
Secretaris 

V 
V 

OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever Voorzitter V 
SV Houten Gert Wildvank  V 
Tennisclub Atalanta Chris Driessen Voorzitter V 
Tennisvereniging De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter V 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter V 
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom Voorzitter V 
    
Gasten     
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder Mk 
Gemeente Houten Annelies Krikke  Mk 
    
Afwezig     
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter  
Atletiekvereniging Hellas Carolien Bouwman  Mk 
Avond4daagse Houten    
Delta Sports ‘95 Cees Hogenes voorzitter  
GoSwim Yvonne van Slagmaat voorzitter Mk 
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Bestuur  Mk 
HSV Houten Dragons Erick Schabracq Voorzitter Mk 
HTTC Paul van Doorn Voorzitter Mk 
Judovereniging Groot Houten Cees Schilperoort Voorzitter a.i. Mk 
KV Victum/IGCN Jan Rademaker Penningmeester  
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris  
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter  
Reddingsbrigade Tripduikers bestuur  Mk 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter  
HSSV Ton van der Ham Voorzitter  
Tennisvereniging SET Adri Peek Voorzitter  
TC Houten Coen Belderink Voorzitter Mk 
VC Houten Els Groenendijk 

Bram Alblas 
Voorzitter 
Bestuurslid 

 
 

Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt Voorzitter  
Wielertourclub Houten    
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Bijlage 2 bij: 
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d.26 maart 2008 
 

Concept-Sportnota Houten 2008 - 2015, versie 2, ove rzicht opmerkingen, 26 – 30 maart 2008 
 
Onderstaand zijn de reacties van de Houtense sportverenigingen weergegeven op de 2e versie van de concept-
Sportnota. Deze reacties zijn opgetekend tijdens een extra bijeenkomst van Platform Sport Houten op 26 maart jl. 
De blauwe,cursieve tekst betreft schriftelijke reacties. 
 
Sportnota algemeen 
• Waardering voor het hoofdzakelijk zonder reserve overnemen van wensen/behoeftes. 
• Het is niet altijd helder hoe de relatie loopt tussen hetgeen in het tabellenrapport wordt vermeld en de 

beleidsmatige vertaling ervan in de sportnota. 
 
Tabellenrapport 
• Over het algemeen vindt men het advies van Mullier teveel uitgaan van een gemiddelde Nederlandse situatie 

en weinig specifiek voor de Houtense, jeugdige, bevolkingsopbouw met intensievere sportdeelname.  
• Als het college Houten wil laten bruisen zou het goed zijn als het college dit bovenop de onderbouwing ook 

expliciet mee zou laten wegen (en hierover een uitspraak zou doen bij het aanhalen van dit rapport als basis 
voor de sportnota): Wat vindt de gemeente zelf van Mullier? 

 
Financiële uitwerking (“spreadsheet”) 
• Het is niet altijd helder hoe de relatie loopt tussen sportnota en spreadsheet. Op enkele plaatsen betreft dit 

zowel aantallen, volgorde,  begrote saldi als fasering over meer jaren (betekent een saldo in 2009 ook 
bouw/realisatie?). Ook lijken verbanden tussen te treffen voorzieningen niet altijd te kloppen. 

 
Binnensport/zaalruimte (p. 24/26):  
• Genoeg zaalruimte? Hoe moet dit gelezen/begrepen worden: Er zijn wel vrije ruimtes, maar dit is voornamelijk 

op tijdstippen waarop sportverenigingen gezien de leeftijd van leden geen gebruik van de ruimtes kunnen 
maken. In de praktijk blijken 4 zalen te weinig ruimte te bieden. 

• Geen uitsplitsing van gebruik en behoefte van alle sportverenigingen die binnenruimte gebruiken. 
 
Sporthallen/Basketbal (p.24):  
• Niet alleen de (afmetingen van de) velden, maar ook van de hallen zelf zijn te krap en daardoor niet geschikt 

voor basketbal. De lengte van Den Oord is niet geschikt voor basketbal, maar wordt met dispensatie en met 
reële ongevalkansen gebruikt. 

• ‘Efficiënter zaalruimte gebruik’ (2 velden tegelijk in plaats van 1) (zie ook p. 28, huurtarieven) zou kunnen door 
een verplaatsing van Basketbal van Den Oord naar De Slinger, mits hiervoor in De Slinger de belijning wordt 
aangepast (bij het vervangen van de vloer mee te nemen) en extra baskets worden voorzien, c.q. opgenomen 
in de sportnota. 

 
Sporthal Kruisboog 
• Een aspect komt niet goed uit de verf: Als we uitbreiden in voorzieningen zijn er directe mogelijkheden om ook 

Naschoolse opvang (NSO) te faciliteren. Een groot tekort aan sporthalruimte en NSO ruimte geeft kansen om 
investeringen te versnellen. Zoeken naar investeringen met deze 2 aspecten in het vizier kan zowel sport als 
NSO helpen: 2 vliegen in een klap! 

• Spreadsheet: De investering voor uitbreiding van de Kruisboog staat voor 2013 genoemd. Dit is echt 4 jaar te 
laat. Dit gaat fout voor wat betreft de ruimtebehoefte van Taurus en andere sporthalgebruikers. 

 
Den Oord / Judo 
• De wensen (zie bijlage, bij deze versie niet opgenomen)  van Judovereniging Groot Houten bij diverse 

gelegenheden en gemeentelijke enquêtes zijn niet terug te vinden: Judo maakt gebruik van de Kleine Zaal van 
Den Oord. Judo moet deze ruimte delen met veel andere gebruikers, hetgeen tot knelpunten leidt. 

• Judo constateert dat veel andere gebruikers ook ontevreden zijn over Den Oord. Den Oord is een oude en te 
kleine accommodatie die niet aan moderne eisen voldoet. De hal is bovendien niet goed onderhouden en erg 
vies. De gemeente zou daarom op korte termijn serieus sloop van Den Oord en het bouwen van een nieuwe 
eigentijdse accommodatie moeten overwegen.  

• Judovereniging Groot Houten wil graag over een eigen ruimte/accommodatie beschikken, waar de judomat 
kan blijven liggen. Deze ruimte zou gezamenlijk gebruikt/gehuurd kunnen worden met andere verenigingen, 
bijvoorbeeld de Aikido. Je kunt denken aan een bijbouw/bovenbouw bij andere zalen, maar ook aan 
hergebruik/verbouw van andere ruimtes zoals vrijkomende scholen (Weteringhoek?).Daarbij hecht de 
Judovereniging ook sterk aan een recreatieruimte/kantine ter bevordering van sociale cohesie/het 
verenigingsgevoel. Het huidige café bij Den Oord kan deze functie niet vervullen.  
Kortom: ideaal zou zijn: een aanleun bij een nieuw te bouwen multifunctioneel centrum, met een kantine die 
door meer verenigingen gezamenlijk kan worden gebruikt. 
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Tennis (Atalanta):  
• Tabellenrapport is niet aangepast op de schriftelijk gecorrigeerde ledentallen. Het ledenaantal van tc Atalanta 

waarvan in het tabellenrapport wordt uitgegaan moet zijn: totaal aantal leden 1095, waarvan 280 jeugdleden. 
• P.24: 4 tennisbanen, al dan niet overdekt. Vermelding ontbreekt van de ambitie van tc Atalanta om de 

mogelijkheid van aan tennishal op het eigen complex serieus te onderzoeken. Dit in samenhang met de 
beoogde uitbreiding van het aantal banen.  

• P. 26: bullitpoint 8:  4 a 5....: ‘velden’ toevoegen 
 
SV Houten (p.26): 
• Verklaring voor veldberekening? Verschil blijft: 6 wedstrijden op zaterdag. 
• Hoe zit het met de financiële vertaling: veld vervangen of extra veld? 
 
VV ’t Goy: 
• Het tabellenrapport van het aantal teams voor de v.v. 't Goy klopt, maar niet het aantal velden. VV ’t Goy heeft 

wel 3 velden, maar 2 daarvan zijn geschikt als wedstrijdveld. En 1 van deze 2 wedstrijdvelden wordt de laatste 
jaren zoveel belast, dat dit steeds minder geschikt blijft voor zowel trainingen als wedstrijden. 

• Door deze overbelasting en door drainageproblemen moeten steeds meer leden elders hun trainingen 
afwerken, vooral bij VICTUM. Het is de gemeente niet gelukt deze velden iets te verbeteren. Ook het evt. weer 
afhalen van de toplaag zal de problemen niet verhelpen. Een betere oplossing is om van veld 2 een 
kunstgrasveld te maken, en veld 3 deels weer op te knappen. 

• Wat betreft de kleedaccommodatie is het een goed vooruitzicht dat de gemeente erkent dat uitbreiding 
daarvan zeer zeker gewenst is,en wel op korte termijn. 

• In dit concept wordt gesuggereerd dat vooral in het noordelijk deel van de gemeente veel bevolkingsaanwas is. 
Dat lijkt een beetje vreemd, als je weet dat Houten-Zuid nog niet eens is volgebouwd. VV ’t Goy krijgt steeds 
meer leden vanuit dit gebied: nu al komt ongeveer 75% van de leden uit Houten. In de toekomst wordt die druk 
zeker groter. 

 
Hockey (p.23, p. 26):   
• “verplaatsing naar Kruisboog : 2 velden of totaal? 5 velden- 10 kleedkamers??? 
• 2015 moet zijn 2011. 
 
Honkbal: 
• P. 23: Het tekort is permanent van omvang, omdat de huidige velden door de ligging naast elkaar niet 

optimaal/gelijktijdig gebruikt kunnen worden. Bij de aanstaande verhuizing dient rekening te worden gehouden 
met de behoefte aan een tweede veld. 

• P. 23: Op basis van de bondsnormen (detailberekening beschikbaar) zou sprake moeten zijn van minimaal 
een honkbalveld en een softbalveld en gezien de groeiverwachting ook een jeugdhonkbalveld. Bij een 
dergelijke omvang is geen apart trainingsveld nodig.  

• p. 26:Ontbreekt opmerking over meer mogelijkheden voor training/competitie als er veldverlichting is. 
 
Handbal (en ook Hockey/Honkbal): 
• Er is niets vermeld over de eventuele uitplaatsing van HVHouten naar een ander terrein. Als dit gaat gebeuren 

is de aanname in de financiële paragraaf niet goed. 
 
Zwemwater: 
• De constatering gezamenlijk (regionaal) onderzoek te doen (p.25) wordt op p.26 niet in actie vertaald. 
 
Overig 
• P. 22: Titel: Sport Accommotie  !!!???? 
• P.36: Correctie: geen voorkeur voor Kruisboog, maar een voorkeur voor een andere zaal dan Den Oord. 

 


