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Bijeenkomst van 14 april 2011, 19.30 – 22.00 uur 

Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten 
 
 
 
Verslag (vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 30 juni 2011) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Bij opening merkt voorzitter Peter van der Wens op dat de secretaris voor deze bijeenkomst opvallend 
veel afmeldingen ontving waarin de inhoud van de agenda reden was om dit keer over te slaan. Hij, 
net als de aanwezigen, zou het betreuren als er zich een trend inzet om op basis van alleen de 
geagendeerde onderwerpen te beslissen al dan niet te komen.  
Dan gaat Platform Sport Houten ook zijn doel voorbijschieten. 
De ervaring leert, dat er vaak op de avond zelf nog onderwerpen ter sprake worden gebracht, die wel 
de inbreng/betrokkenheid van een grote groep bestuurders vragen. Ook is het wel belangrijk de 
bijeenkomsten te benutten voor informeel onderling contact. Hij spoort de afwezigen aan zoveel 
mogelijk wèl aanwezig te zijn en de inhoud van de agenda daarbij niet centraal te stellen.  
 
 
2. Verslag van vorige bijeenkomsten 
 
Verslag van de bijeenkomst van 9 december 2010 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van punt 2 van het verslag wordt vermeld, dat als opvolger voor Ton Kasteleijn bij Van 
Houten & Co nu Jessica de Lange als makelaar maatschappelijke stage is aangesteld. Jessica werkt 
voor de stages bij sportverenigingen nauw samen met Jolijn van de Giessen (Sportpunt Houten). 
 
Naar aanleiding van punt 9 van het verslag over mogelijkheden van een sportkatern vertelt Mike 
Oosterwaal (TV De Doordraaiers) dat hij contact had met ’t Groentje. ’t Groentje zegt aangeleverde 
sportberichten altijd te plaatsen en geen behoefte te hebben aan een apart sportkatern. Trefpunt, 
aldus Mike Oosterwaal, plaatst ook alle berichten, zolang het geen uitslagen zijn. 
Desgevraagd wordt toegelicht, dat binnen Platform Sport Houten eerder sprake was van een initiatief 
om een special te maken: Initiatiefnemer Trefpunt staakte dit wegens gebrek aan advertenties. 
Norine Maniran (Van Houten & Co / Sport 55+) kent mogelijkheden in AD en stuurt informatie door. 
  
Verslag van de extra bijeenkomst van 20 januari 2011 
Dit verslag wordt met een kleine aanpassing vastgesteld: Aan de presentielijst wordt de aanwezigheid 
van Jeroen van Nuland voor BC Woodpeckers toegevoegd. 
 
Naar aanleiding van dit verslag merkt Peter van der Wens op, dat dit verslag bij wijze van uitzondering 
wegens het strategische karakter voorafgaand aan de sportconferentie in eerste instantie beperkt is 
verspreid. Na de sportconferentie van 28 februari 2011 is het (concept) verslag alsnog op de 
gebruikelijke wijze verspreid, omdat Platform Sport Houten hecht aan een open relatie met alle 
deelnemers aan de bijeenkomsten. De aanwezigen stemmen in met deze afwijkende procedure. 
 
 
3. Mededelingen 

 
Mededelingen over ontwikkelingen bij sportverenigingen 
BeachHouten: Moest zich voor deze bijeenkomst helaas afmelden, maar kondigt via de secretaris 
aan, dat een uitnodiging volgt voor een event op 15 mei a.s. om kennis te maken met BeachTennis 
en voor 18 juni aan de Rietplas, met fun-games voor jong en oud. 
Van Houten & Co/Sport 55+: Werkt aan een gebundelde uitgave van het aanbod van het 
Kursusproject en de 55+ activiteiten die Van Houten & Co aanbiedt. Dit roept bij de aanwezigen de 
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vraag op hoe dit zich verhoudt tot eerder geuite ideeën om ook het sportaanbod van heel Houten 
gebundeld te presenteren. Lijkt iets om tussen Sportmakelaar en Norine te bespreken. 
Judovereniging Groot Houten: Heeft recent op de ALV teruggeblikt op een eindelijk (bescheiden) 
positief saldo. Sportief heeft de vereniging het moeilijk om op te boksen tegen de judoverenigingen 
waaraan een school verbonden. Ze is regionaal gaan samenwerken om (top)judo ook in deze regio op 
de kaart te kunnen zetten (Op zoek naar een nieuwe Anton Geesink !). Heeft inmiddels al geleid tot 
deelname aan het NK! 
Op de ALV kwamen ook de ombuigingen ter sprake. De ALV vond bezuinigen op subsidies unaniem 
niet verstandig bij een vereniging waarin toch al veel (gratis) door vrijwilligers wordt gedaan. Het 
thema daagde wel uit tot het leveren van nieuwe ideeën. 
De verenigingen heeft ook shirts en tassen aangeschaft om als Groot Houten naar buiten goed 
zichtbaar te  zijn en heeft door een toernooi ook sponsors voor matten gevonden. Jammer was, dat 
een persbericht wel is geplaatst, maar dat de sponsors niet werden genoemd. 
TV De Doordraaiers: Deelname aan JeugdSportPas en Trainers voor de Klas leverden naar 
tevredenheid deelnemers voor verdere introductie bij de vereniging. Helaas wel minder dan vorig jaar. 
Rabobank wil TV De Doordraaiers niet meer sponsoren, maar heeft Mike Oosterwaal er wel op 
geattendeerd, dat elke sportvereniging elk jaar via een “Steuntje in de Rug” bij Rabobank een 
financiële bijdrage kan aanvragen. Mike Oosterwaal stuurt informatie daarover voor verdere 
verspreiding naar de secretaris. 
Volleybalvereniging Taurus: Zag Dames 1 als vierde eindigen in de A-league. Moet hard op zoek naar  
voldoende (extra) trainingsruimte, buiten Houten. 
Handbalvereniging Houten: Kon dit seizoen in de hoofdklasse blijven. Groeit licht. Merkt op, dat 
Handbal in Nederland hard bezig is vrijwel uitsluitend een zaalsport te worden. 
Heeft hoop gevestigd op De Meerpaal, met voorzieningen voor onder meer Handbal en Beachsport. 
Basketbalvereniging Woodpeckers: Is nog bezig met de spannende afronding van het seizoen. Onder 
16 speelt met jeugd uit Houten (beleid!) in de landelijke eredivisie. Maakt zich wel zorgen over de 
financiële haalbaarheid om op hoog niveau te (blijven) spelen. 
Badmintonvereniging Houten: Speelt op hoog niveau, met een nieuwe hoofdtrainer. Kampt met het 
aantal jeugdleden na het vertrek van een jeugdtrainer. 
 
Op verzoek van Margreet Rijgersberg (Vrijwilligerscentrale) is de vraag rondgestuurd namen van 
vrijwilligers te melden om hiermee interviews te houden. De interviews worden ter gelegenheid van het 
10-jarig jubileum in een boekje gebundeld. 
 
Mededelingen van de voorzitter/Platform Sport Houten 
Zaalreserveringen seizoen 2011/2012:Sportverenigingen hebben een uitnodiging ontvangen voor de 
jaarlijkse zaalreservering bijeenkomst op 24 mei (20.00u Boerderij Nieuwoord). In voorgaande jaren 
was het steeds zinvol met betrokkenen vooraf de voorgenomen reserveringen onderling met elkaar af 
te stemmen. Ook dit jaar kunnen we dat binnen Platform Sport Houten desgewenst organiseren. 
Aanwezigen geven aan een dergelijk overleg op prijs te stellen, mits de bespreking zich richt op 
meerdere zalen (een overleg tussen huidige gebruikers van bijv. De Slinger alleen wordt niet zinvol 
gevonden). Het vooroverleg zal dus ook dit jaar georganiseerd worden. Uitnodiging volgt nog. 
Naar aanleiding van de gemeentelijke uitnodiging merkt Peter van der Wens op hierin een uitspraak te 
missen over het benutten van de vrije woensdagmiddag. Hier was wel sprake van in een ambtelijk 
overleg met Platform Sport Houten over dit onderwerp. Gerrit van Bochove (Gemeente houten) biedt 
aan na te gaan waarom dit niet is opgenomen en daarover nog te berichten.  
Overigens hebben ook de aanwezigen een verschillend beeld over vermeende leegstand van resp. 
Molenwiek en Kruisboog op woensdag en moet ook rekening gehouden worden met de gevolgen van 
verplaatsing van de sportactiviteiten van de Heemlanden van Kruisboog naar Molenwiek en de deels 
nog onbekende opties van andere scholen voor het volgende seizoen. (wat weer de vraag oproept, 
waarom De Heemlanden ruimte in Molenwiek zoekt als er nog ruimte in De Slinger zou zijn).  
 
Plastic inzameling: Mike Oosterwaal (TV De Doordraaiers) attendeerde op het initiatief van gemeente 
Houten waarmee het ook voor sportverenigingen mogelijk wordt plastic afval gescheiden in te 
zamelen en af te voeren. Hierover is vervolgens een bericht aan alle sportbesturen gestuurd. Mike 
Oosterwaal vult nog aan, dat zijn vereniging door het gescheiden afval op jaarbasis aan het andere 
afval aanzienlijk minder kosten heeft. Het stelt hem teleur, dat slechts 5 verenigingen tot nu toe 
belangstelling hebben getoond. 
Verzocht wordt na te gaan of voor de gebruikers van de zalen centraal iets geregeld kan worden, 
omdat dit er vaak meer per zaal zijn. Dit wordt verder uitgezocht. 
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Vertegenwoordigingen: Platform Sport Houten wordt regelmatig uitgenodigd bij interessante 
gebeurtenissen.  In de afgelopen periode was Platform Sport Houten vertegenwoordigd bij de opening 
van Peuter Voetbal bij Delta Sports, de opening van het nieuwe kunstgrasveld van SV Houten en 
(alweer langer geleden) het Business Event van Victum/IGCN. 
 
Mededelingen van Sportpunt Houten: Mededelingen over het verloop van de JeugdSportPas en over 
de Verenigingsmonitor worden wegens de ongeplande afwezigheid van de betrokken medewerker 
opgeschort tot de volgende bijeenkomst.  
 
Mededelingen van gemeente Houten 
Behalve over de twee als agendapunt voor deze bijeenkomst opgenomen onderwerpen zijn er geen 
mededelingen van gemeente Houten. 
 
Derde voorzieningengebied De Meerpaal: Van de sportverenigingen die betrokken zijn bij realisatie 
van sportvoorzieningen op De Meerpaal is niemand aanwezig. De secretaris kan wel melden, dat bij 
de besluitvorming in de gemeenteraad mede naar aanleiding van gesprekken met Platform Sport 
Houten een motie ter stemming komt die nog eens benadrukt, dat er ook sportvoorzieningen aan de 
orde kunnen zijn buiten het gebied waar nu een versnelde procedure voor geldt ( waarvan de 
proefverkaveling nu gaande is en in het najaar moet zijn afgerond).  
Wethouder Geerdes beaamt desgevraagd, dat er in het gebied dat nu nog verder ingepland moet 
gaan worden nog ruimte is om zaken verder in te vullen. Na deze ronde, die uitsluitend gericht is op 
het vanwege hockey versneld invullen van één gedeelte van De Meerpaal is er nog een nieuwe ronde 
voor inbreng in het nog resterende deel. 
  
 
4. Ombuigingen 2012 in relatie tot sport 
 
Wethouder Herman Geerdes licht het vervolg toe op de sportconferentie van 28 februari jl. Hieraan 
voorafgaand complimenteert hij de sportbestuurders voor hun deelname aan  en inbreng bij de 
werkconferentie. De onderlinge samenwerking heeft hem het vertrouwen gegeven, dat hiermee de 
taakstellingen voor de sport gehaald kunnen worden. 
 
De wethouder noemt drie richtingen waarin ombuigingen in de sport gezocht zullen worden. 
 
In de eerste plaats betreft dat een procentuele vermindering van de personeelssterkte voor het hele 
gemeentehuis en dus ook een evenredig deel van de bezetting voor sport. 
In de tweede plaats worden ombuigingen gezocht in het beter benutten van bestaande 
accommodaties. Hieruit moeten extra/nieuwe inkomsten gegenereerd gaan worden. Dat vraagt nader 
onderzoek, waarvan niet te verwachten valt, dat de uitkomsten daarvan al bekend zijn voordat het 
college haar ombuigingsplannen in de komende Perspectiefnota gaat publiceren. 
In de derde plaats wil de wethouder aan de slag met het gegeven, dat met name grotere verenigingen 
te kennen hebben gegeven om in ruil voor deregulering meer uit eigen middelen te willen doen. Ook 
realisatie daarvan gaat langer duren. Verkennende gesprekken daarover met de betrokken 
verenigingen zijn inmiddels in ieder geval al van start gegaan. 
Naast deze drie trajecten is gemeente Houten ook in gesprek met Optisport over vermindering van het 
aanzienlijke bedrag dat contractueel vastligt inzake de bijdrage van gemeente Houten aan zwembad 
en sporthal De Wetering. 
 
Wat de sport betreft zullen genoemde activiteiten opgenomen worden in de Perspectiefnota. 
Wethouder Geerdes hoopt voor de zomer op instemming van de gemeenteraad te kunnen rekenen en 
hoopt ook met de resultaten uit deze trajecten niet nog meer ombuigingen te hoeven realiseren. 
 
Deze duidelijke toelichting van wethouder Geerdes geeft verder geen aanleiding tot vragen of 
discussie. 
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5. Binnensportaccommodaties 
 
Gerrit van Bochove en Charlotte Laurant (beide gemeente Houten) geven per accommodatie de stand 
van zaken aan in het onderhoud en de beleidsontwikkeling. Voorafgaand aan de bijzonderheden per 
accommodatie doet Gerrit van Bochove eerst enkele algemene mededelingen. 
 
Centraal digitaal meldpunt 
 In plaats van het huidige logboek per zaal komt er een centraal mailadres om meldingen te kunnen 
doen over gebruik, schoonmaak etc. van zowel binnen- als buitensportaccommodaties. Het meldpunt 
voor verhuurzaken blijft daarnaast bestaan en ook het “live”—meldpunt Joop Middelweerd blijft. Over 
het exacte mailadres en het startmoment zal binnenkort een bericht worden verspreid. 
 
Schoonmaak van accommodaties 
Er is een aanbesteding uitgezet voor het schoonmaken in alle accommodaties. Op basis daarvan is 
één bedrijf geselecteerd (ISS), dat per 1 juni a.s. de schoonmaak gaat overnemen. Wegens de 
looptijd van het huidige contract vindt deze switch voor De Slinger iets later plaats. 
Nieuw is, dat een onafhankelijk bureau het werk periodiek gaat toetsen. 
 
Algemene voorwaarden verhuur 
Voor het nieuwe seizoen is gewerkt aan nieuwe algemene voorwaarden. De opzet is, dat in deze 
voorwaarden nu zaken geregeld worden, die voorheen in de huurovereenkomst werden bepaald. 
 
Tarief per seizoen 
Gewerkt wordt aan een voorstel voor een budgetneutrale aanpassing van het huidige tarief per 
kalenderjaar naar een tarief per seizoen. Dat sluit beter aan bij het huren van sportverenigingen, dat 
ook per seizoen plaatsvindt. Als het college hiermee instemt, wordt deze aanpassing vanaf 1 augustus 
2012 ingevoerd. Desgevraagd zegt Gerrit van Bochove toe de hieruit volgende tariefwijzigingen 
ruimschoots tevoren bekend te maken, zodat verenigingen dit in hun begroting kunnen verwerken. 
 
Opgemerkt wordt, dat het voor verenigingen dan ook zinvol kan zijn het begrotingsjaar hierop aan te 
laten sluiten. 
 
 
Sporthal De Molenwiek 
Op 1 december is het contract beëindigd met de uitbater van De Wieck. Inmiddels zijn diverse 
gesprekken met de hoofdgebruikers gevoerd om te kijken of en hoe zij de vrijkomende ruimte als 
sportkantine kunnen beheren. 
 
Sportzaal Den Oord 
Tijdens de bijeenkomst van april 2010 heeft Mathijs van den Heuvel op basis van het project 
Accommodaties Houten Noord de gedachteontwikkeling binnen dat project rond Den Oord al 
toegelicht. Dit project wordt nu afgerond en resulteert onder meer in het voorstel om Den Oord 
inderdaad op termijn af te breken. 
Daarnaast is er ook ander onderzoek gaande naar eventuele uitbreidingen. Het definitief afbreken van 
Den Oord gebeurt vanzelfsprekend pas in samenhang met het in gebruik nemen van de ruimte die 
hieruit naar voren komt. Dat is op zijn vroegst over 2 tot 3 jaar. 
 
Sporthal De Kruisboog / Sporthal Plus 
Bij het uitbreiden van het sporthallen aanbod in Houten is het overdagse gebruik door het onderwijs 
leidend. Voor de door Taurus gewenste uitbreiding van De Kruisboog is eind 2010 de bezettingsgraad 
vanuit het onderwijs uitgezocht. Hieruit kwam naar voren, dat er vanuit de verwachte leerlingen 
aantallen nu nog geen noodzaak bestaat om De Kruisboog uit te breiden. 
Op basis daarvan heeft gemeente Houten Taurus meegedeeld de uitbreiding niet door te willen 
zetten. Daarop heeft Taurus geantwoord het exploitatietekort dat bij uitbreiding zou ontstaan wel te 
willen aanvullen. Gemeente en Taurus zijn hierover nu verder met elkaar in gesprek (waarbij het 
huidig besluit nog wel is: niet uit te breiden). 
 
Daarnaast, aldus Charlotte Laurant, is bij de ombuigingsoperatie het besef gegroeid, dat een aantal 
zaken hieromtrent in onderlinge samenhang bekeken moeten worden. Zij somt op: 
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- de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen 
- gedachten over sloop en nieuwbouw zoals: 

- het afbreken van Den Oord 
- het initiatief van HV Houten om zelf een hal te bouwen 
- de wens van een “sporthal plus”, waarover met BC Woodpeckers gesprek gaande is. 

Over uitbreiding van De Kruisboog en over “sporthal plus” zal met het oog daarop niet geïsoleerd 
worden beslist. 
Gemeente Houten wil deze zaken op korte termijn nogmaals in hun onderlinge verband bekijken en 
maakt hierover ook al afspraken voor gesprekken met betrokkenen. Charlotte Laurant verwacht, dat 
hieruit vóór de zomer conclusies getrokken kunnen worden over de hoofdrichting van het vervolg. 
 
Jos Theeuwen (BC Woodpeckers) benadrukt, dat BC Woodpeckers de wethouder heeft voorgelegd, 
dat er vóór de zomer helderheid moet zijn rond “sporthal plus”, zodat BC Woodpeckers daarna weet 
wat het plan moet zijn. Ook Ruurd Gelderblom (Taurus) heeft een vergelijkbare afspraak gemaakt: 2 
maanden om duidelijkheid te krijgen. 
In ieder geval is het belangrijk, dat er voor de zomer duidelijke uitspraken komen: liever “niet”, dan 
“misschien”. 
 
Dick Jacobs (HV Houten) stelt voor dit onderzoek nu eerst maar eens af te wachten. Hij ziet ook nog 
andere ideeën, die in dit kader opnieuw verkend kunnen worden. Indertijd heeft hij zelf aangeboden 
een tijdelijke hal te realiseren. Zijns inziens kan dit idee hier nu ook weer bij betrokken worden. 
 
Norine Maniran (Van Houten & Co / 55+ sport) bepleit in het kader van uitbreiding van zaalcapaciteit 
ook te denken aan zaaltjes in de wijk, in plaats van alleen aan grote sporthallen.  
Zij verzoekt Charlotte ook bij de gesprekken van gemeente Houten betrokken te worden. 
   
 
6. Rondvraag 
 
Mike Oosterwaal (TV De Doordraaiers): Vraagt of er voor Houten een demografisch plaatje van de 
bevolkingsopbouw bestaat en hoe dat eruit ziet. Het secretariaat zal beschikbare statistische 
informatie opzoeken en verspreiden. 
Charlotte Laurant (Gemeente Houten): Is enthousiast over het initiatief om in Houten Peuter Voetbal 
op te zetten en vraagt of dit initiatief breder kan worden getrokken, naar meer sporten. Henk van den 
Brink (Sportpunt Houten) licht toe dat Peuter Voetbal relaties heeft met een landelijke beweging, 
waarbinnen inderdaad diverse zaken betreffende sporten voor peuters worden ontwikkeld. 
 
 
7. Volgende bijeenkomst 
 
BeachHouten heeft een voorstel gedaan een volgende bijeenkomst van Platform Sport Houten bij 
Body Business Houten te organiseren. Deze zou dan in mei moeten plaats vinden. 
Op basis van beschikbare agenda’s wordt vooralsnog donderdag 26 mei hiervoor vastgesteld, mits er 
agendapunten voor deze bijeenkomst zijn. Over de definitieve datum vindt nog peiling plaats. 
 
Ook Taurus heeft eerder aangeboden als gastheer voor een bijeenkomst te willen optreden. 
Dit zou goed gecombineerd kunnen worden met een bezoek aan een topvolleybalwedstrijd bij Taurus. 
In relatie tot het competitieverloop wordt vastgesteld om in oktober een bijeenkomst bij Taurus te 
organiseren. 
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Bijlage 1 bij: 

Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d. 14 april 2011 

Deelnemerslijst 
 
 
Verenigingsbesturen van: 

 
Naam deelnemer 

 
Functie 

BC De Woodpeckers Jos Theeuwen Bestuur, communicatie 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter 
Judovereniging Groot Houten Herman Schilperoort Voorzitter 
TV De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom Voorzitter 
Gasten   
Gemeente Houten Herman Geerdes Wethouder (tot 21.00u) 
Gemeente Houten Charlotte Laurant Beleidsmedewerker  
Gemeente Houten Gerrit van Bochove Beleidsmedewerker 
Van Houten & Co Norine Maniran Sport 55+ 
Sportpunt Houten Henk van den Brink Combi sport& onderwijs 
 
Afmeldingen 
Beachsport Ellen de Roos/Heleen Veder Voorzitter 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
Loopgroep Houten Henk Hofman Cie-lid 
Peuter Voetbal Houten Natasja Oving Voorzitter 
St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuur 
TC Houten  Menno Hemrika Voorzitter 
VC Houten Baukje van Kooij Voorzitter 
Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
Vrijwilligerscentrale /Van Houten & Co Margreet Rijgersberg Coördinator 
 
Sportverenigingen, niet aanwezig, zonder kennisgeving: 
Atilla Houten   
Atletiekvereniging Hellas   
Delta Sports ‘95   
GoSwim   
Gymnastiekvereniging E.S.T.A.   
HFC Heroes (Floorball)   
Hockeyclub Houten   
HSV Houten Dragons   
HTTC   
KV Victum/IGCN   
Loop door Houten   
OWSV Hi-Dive   
Reddingsbrigade Tripduikers   
Schaakclub   
St. Aikido Kyorakukan   
SV Houten   
Taekwondo vereniging Taekyon   
TC Atalanta   
TV SET   
Voetbalvereniging  ‘tGoy   
Voetbalvereniging Schalkwijk   
Tevens:    
Stichting Van Houten & Co   
Van Houten & Co / MaS   
 


