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Agenda

• Voorgeschiedenis 
• ‘Denkrichting’ voor eindrapportage
• Reacties

Formuleer een samenhangende visie over 
passende huisvesting van wijkvoorzieningen 
in Houten-Noord

• Buurt- en wijkcentra
• Peuterspeelzalen / kinderopvang
• Basisscholen / gymzalen
• sporthallen

Opdracht raad

• Sturen op meervoudig ruimtegebruik
• Accommodaties redelijk / goed bezet. 

Daggebruik niet optimaal.

Tussenrapportage (nov 2009)

Aanvullend uitgangspunt:
Alleen uitbreidingen / nieuwbouw op locaties waar 
dit mede gedragen wordt door daggebruik.

• Den Oord relatief oude accommodatie. 
Voor verschillende sporten niet geschikt.

• Horeca bij sporthallen zoveel mogelijk in 
handen van sportverenigingen

• Verschillende ontwikkelingen ontstijgen het 
niveau Houten-Noord: integrale afweging nodig.

Tussenrapportage (nov 2009)

1. Behoefte uitbreiding Kruisbooghal (VMBO / 
volleybal) 

2. Brede School Hofstad IV: sporthal
3. Behoefte basketbal aan ruimere faciliteiten 

(kantine, tribune)
4. Bij evt. nieuwbouw H. Familieschool: geen gymzaal
5. Den Oord op grond van 1 en 2 vervallen

Ontwikkelingen



• Verzoek Taurus: uitbreiding van 3 naar 5 zaaldelen 
ivm groei Taurus

• Daggebruik door onderwijsbehoefte (De Boog, De 
Baanbreker, Houtens)

• Gemeente Houten als eigenaar 
• Voorkeur om planning gelijk op laten lopen met 

realisatie Houtens (ingebruikname 2011)
• Financiële gevolgen inventariseren / besluitvorming 

voorbereiden
• Besluitvorming aan nieuw college / nieuwe raad

1. Behoefte uitbreiding Kruisbooghal

• Daggebruik door onderwijsbehoefte drie gymzalen 
• Ruimtelijke inpassing dicht bij scholen: 

aan Rondweg of boven toekomstig P&R terrein
• Planning parallel met ingebruikname scholen (2013)
• Sporthal(+):

– 28*48 m, hoogte?

– te scheiden in 3 zaaldelen

– tribune voor 300 personen

– Horecaruimte 200 m2

• Inhoudelijk / financieel uitwerken en besluitvorming 
voorbereiden

2. Sporthal(+) Hofstad IV

• Basketbal ‘hoofd’-gebruiker?
• Medegebruik van sporthal+: jaarlijks programmeren 

voor toernooien / evenementen andere verenigingen
• Doorstroming leidt tot ruimte op andere plekken: 

opnieuw invullen. 
• Handbal naar De Slinger?
• Middaggebruik BSO

3. Behoefte basketbal en andere 
verenigingen

• Vrijkomende ruimte in sporthallen door bewegingen 
volleybal, basketbal en andere verenigingen.

• Doorstroming schept ruimte: vrijval Den Oord, Heilige 
Familieschool

• Doorstroming in onderling overleg

4/5. H. Familieschool en Den Oord

• Financiële raming en dekking nog uit te werken
• Besluitvorming voorbereiden voor nieuw 

college / nieuwe raad
• Ombuigingsopgave gemeente Houten

Vragen
• Wat kunnen verenigingen (o.a.) financieel 

bijdragen?
• Sluit dit goed aan bij sportbehoeften?
• Hoe krijgen we indicatie / zekerheid over 

toekomstige bezetting door sport?

Context

• Onderdeel van een breder onderzoek
• 2e helft 2010: raadsbehandeling eindrapportage
• Mogelijkheid om onderdelen mee te nemen in 

begroting 2011 (eerste begroting nieuwe college)

Vervolgtraject


