Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 7 december 2015, 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten
Verslag (vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 25 april 2016)
1. Opening en vaststelling van de agenda
Peter van der Wens opent de vergadering en heet enkele sportaanbieders welkom die speciaal voor
agendapunt 4 zijn uitgenodigd.
Vooraf door Ank Versteeg ingediende bespreekpunten inzake VOG en Vertrouwenspersoon worden
behandeld bij agendapunt 7.
Aan agendapunt 5 wordt toegevoegd: 5b. Flankerend beleid. Stand van zaken.
2. Verslagen
Verslag bijeenkomst van 28 september 2015:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. punt 6. Mededelingen. AED: Caspar de Bok (VC Houten) merkt op teleurgesteld te zijn over het
antwoord van de gemeente (bijgevoegd bij het verslag van 28 september). Hij vindt dit antwoord van
de gemeente te gemakkelijk en dring erop aan naar andere oplossingen te zoeken. Ook andere
aanwezigen betreuren dit, maar begrijpen, dat zonder goede oplossing voor het beheer het plaatsen
van een AED niet te realiseren valt. Naar aanleiding hiervan merkt Wim van Dongen (Taurus) op, dat
in sporthal De Kruisboog weliswaar een (door Taurus beheerde) AED aanwezig is, maar dat deze
voor andere gebruikers van de hal niet bereikbaar is als Taurus zelf niet aanwezig is.
Verslag van de extra bijeenkomst van 9 november 2015:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Marellie Schreurs (Gemeente Houten) rapporteert tijdens deze bijeenkomst over de voortgang.
3. Convenant Informatievoorziening Sportverenigingen
Op elke bijeenkomst worden bij dit agendapunt de onderwerpen gemeld waar gemeente Houten het
presidium van Platform Sport Houten tussen twee platformbijeenkomsten over informeerde en/of bij
betrokken heeft. Er zijn sinds de vorige bijeenkomst geen nieuwe onderwerpen te melden.
4. Sportvisie Houten 2025
Karelle Villerius (Gemeente Houten) licht toe, dat de huidige sportnota in 2015 ten einde loopt en
ontwikkelingen sindsdien ertoe uitnodigden opnieuw te gaan kijken wat te doen met het beleidsthema
Sport en Bewegen. Karelle memoreert ook de Tussenstand die in 2012 is opgemaakt en die
verschillende aandachtspunten opleverde.
Karelle schetst enkele ontwikkelingen:
- De ruimere uitleg van het begrip “beperking”, dat nu naast lichamelijke of verstandelijke
beperking ook beperking in de afstand tot de samenleving inhoudt;
- De landelijke tendens van het teruglopen van (georganiseerde) sportdeelname;
- Het demografische plaatje van Houten: veel jeugd, maar ook relatief veel ouderen;
- De opkomst van de regionale samenwerking rond sport in U10-verband.
Vervolgens concludeert zij, dat dit leidt tot een visie op sport en bewegen waarbij de centrale focus is,
dat iedereen actief en vitaal zou moeten zijn. De gemeente wil daarbij vooral inzetten op een aantal
doelgroepen. Wat betreft jeugd zijn er al de nodige voorzieningen en moet jeugd vooral blijven
doorgaan met sporten, maar er is wel extra aandacht nodig voor de oudere jeugd (13-17 jaar), die wat
minder vertegenwoordigd is. Daarnaast is er ook aandacht nodig voor sporten van ouders, voor het
sporten van de ouder wordende inwoner en voor de kwetsbare inwoners.
Karelle merkt op, dat de gemeente de nodige initiatieven daarvoor niet alleen kan nemen. Naast de
sportverenigingen die een grote rol kunnen spelen moeten ook de inwoners zelf hier initiatief in
(kunnen) ontwikkelen en moet samengewerkt worden met maatschappelijke organisaties en met het
bedrijfsleven.
Activiteiten zullen daarbij gericht zijn op het multifunctioneel gebruik van bestaande accommodaties,
op de inrichting van de open ruimte (denk bijv. aan de trimvoorzieningen op de Vijfwal en de inrichting
van de grasveldjes). Er zal gewerkt worden aan toekomstbestendige en duurzame sportverenigingen
en de gemeente zal met name de breedtesport blijven ondersteunen. Activiteiten zullen vaker in
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regionaal verband worden ondernomen, in samenwerking met de U10 of bijv. de VSU. Van de
combinatiefunctionarissen zal vooral een verbindende rol verwacht worden: meer verbanden leggen
om de rol van sport in de samenleving te benadrukken en om integraal te werken aan het bevorderen
van sport en bewegen.
Deze sportvisie wordt vandaag bij Platform Sport Houten aan de sportverenigingen gepresenteerd. In
januari zal vaststelling door het college aan de orde zijn, waarna in resp. februari en maart
behandeling bij de gemeenteraad aan de orde is. De sportvisie reikt tot 2025. Eer komt geen
sportnota waarin e.e.a. verder wordt uitgewerkt, maar concrete acties zullen worden uitgewerkt in
uitvoeringsplannen met een looptijd van 1 a 2 jaar, zodat steeds ingespeeld kan worden op actuele
ontwikkelingen. Zo komt er bijv. nog onderzoek naar het accommodatieaanbod. Is dat voldoende? Het
is wel nodig dat te kunnen beoordelen tegen de achtergrond van een breed gedragen sportvisie.
In de bespreking die volgt wordt allereerst de kanttekening geplaatst of iedereen wel vitaal/actief moet
zijn? Schiet dat niet wat door? Er zijn toch meer kanten aan het leven? Ook wordt gevraagd hoe deze
sportvisie aansluit bij de andere maatschappelijke organisaties.
Karelle antwoordt, dat niet iedereen topsporter hoeft te worden, maar dat het wel van belang is dat we
ons bewust zijn van de positieve effecten van sport. Zij wijst ook op het belang voor de gezondheid,
maar ook op sociale binding en op het via de sport ontwikkelen van talenten.
De sportvisie is in september voorgelegd aan maatschappelijke organisaties als Van Houten & Co en
partijen in de jeugdgezondheidszorg en is daar ook enthousiast besproken. Maatschappelijke
organisaties zijn met zaken bezig waarbij sport een bijdrage aan de oplossing kan bieden. Sport heeft
hierin ook veel te bieden. De vraag wordt nu vooral hoe sport en andere organisaties elkaar hierin
kunnen gaan vinden (en niet gescheiden aan oplossingen gaan werken).
Ter toelichting hierop vult wethouder Kees van Dalen aan, dat het er niet om gaat maatschappelijke
problemen bij de sport te droppen. Wel ziet hij, dat er meer verbindingen zijn te leggen.
Sportverenigingen hebben daarvoor de nodige ervaringen, middelen en ook structuur. Hij wil vooral
verkokering tegengaan, zorgen, dat partijen er samen voor staan. Ook de welzijnsorganisaties zullen
daarheen moeten bewegen. Van Dalen is ervan overtuigd, dat partijen elkaar daardoor kunnen
versterken.
Enkele aanwezigen betuigen hun scepsis over de toenadering van de welzijnsorganisaties die dit
verlangt. De ervaringen hiermee waren niet altijd bemoedigend. Van Dalen zet daartegenover, dat er
in de toekomst geen alleenrecht meer zal liggen bij organisaties als Van Houten & Co.
Een heel ander punt betreft de taakstelling sportaccommodaties die op pagina 9 van de sportvisie aan
de orde komt. Hans Westhoven (HC Houten) wil graag weten of de verenigingen meer ruimte krijgen
om zelf te kunnen beheren. Wethouder Kees van Dalen legt uit, dat het inderdaad gaat om de
overdracht van beheer en onderhoud. Hij verwacht daar overigens niet veel opbrengst uit. Daarvoor
moet eerder gedacht worden aan “slimme oplossingen”.
Desgevraagd geven aanwezigen aan zich wel te kunnen vinden in de uitgangspunten van de
sportvisie. Dat bijvoorbeeld ouderen meer moeten bewegen is alleen al gezien de te verwachten
stijging van de ziektekosten dringend gewenst. Wat betreft het samenwerken verwacht men wel, dat
hiervoor een aanjaagfunctie van de gemeente vereist is, terwijl ook de diverse sportfunctionarissen
(Sportpunt) moeten helpen om verbindingen te leggen.
Leander van de Spek (Houten Dragons) voelt zich door de sportvisie geïnspireerd om iets te gaan
doen voor ouders van sportende kinderen.
5. Economische verzelfstandiging sportverenigingen
a. Aanpassing APV. Sluitingstijden horeca
Marellie Schreurs deelt mee, dat in de actualisering van de APV is opgenomen om de sluitingstijd voor
sportkantines op alle avonden te verlengen tot 1.00u. Ook is opgenomen om voor para commerciële
instellingen vaste schenktijden in te stellen.
De actualisering van de APV is op 1 december jl. in der RTG besproken en leverde op dit punt geen
discussie op. Naar verwachting zal dit in de gemeenteraad van 15 december ook zo vastgesteld
worden (WM: is inmiddels ook gebeurd).

Platform Sport Houten – verslag bijeenkomst van 7 december 2015
2

b. Flankerend beleid. Stand van zaken
Tijdens een extra bijeenkomst van de sportverenigingen op 9 november zijn in verband met de
verruiming van de economische zelfstandigheid van met name kantine houdende sportverenigingen
verschillende knelpunten geïnventariseerd. Marellie deelt mee, dat deze nu ook zijn onderzocht.
Wat betreft verschillende knelpunten biedt de geactualiseerde APV inmiddels een oplossing.
Dit geldt nog niet voor het licht- en geluidontheffingenbeleid: Onderzocht is of het begrip “per
inrichting” anders geïnterpreteerd zou kunnen worden. Dit blijkt een vaststaand begrip te zijn. Er zal nu
nagegaan worden of hier door middel van het uitvoeren van pilots ander mee omgegaan kan worden.
Wat betreft de (on)mogelijkheden voor reclame in of aan sporthallen en accommodaties zou er sprake
zijn van ruis op de lijn: er zou meer mogelijk zijn, dan nu in de praktijk begrepen wordt. Er is hierover
in 2013 door PBA een notitie geschreven. Zo is er vanuit de gemeente bijvoorbeeld geen enkele
belemmering voor reclame op de buitenhekken van De Meerpaal. Marellie zal zorgen, dat de notitie
van PBA beschikbaar komt.
Ruimte voor het houden van privéfeesten in sportkantines blijkt voor de horeca een brug te ver.
Daarbij is gesuggereerd om net als in Nieuwegein 8 feesten per jaar toe te staan.
Geopperd wordt om de toestemming te beperken tot alleen feesten van leden (is geen verhuur), maar
ook daar staat spanning op. Het kan ook makkelijk opgerekt worden.
Ruimte voor commerciële verkoop is ook onderzocht/besproken. Het uitgangspunt is, dat hierbij wel
altijd een relatie met de sport moet blijven. Het voornemen is om ook dit in een pilotvorm verder uit te
proberen, te kijken hoe het uitpakt en vervolgens op basis daarvan nieuwe regels te ontwikkelen.
Wat betreft alle hiervoor besproken punten zullen bestaande (on)mogelijkheden in een heldere notitie
worden gezet en verspreid. Genoemde pilots zullen begin 2016 verder worden uitgewerkt.
Hans Westhoven (HC Houten) informeert tot slot naar het door de gemeente faciliteren van balken om
zaalhockey te spelen. Marellie antwoordt, dat hierover een bericht naar HC Houten onderweg is.

6. Mededelingen
Mededelingen van de gemeente:
Onderzoek Sportaccommodaties: De gemeente heeft aan het Mulier instituut opdracht verstrekt
om de kwaliteit en kwantiteit van het Houtense aanbod te onderzoeken.
Zwembad De Wetering: In verband met het verlopen van het huidige contract met Optisport start
de gemeente een draagvlak onderzoek naar mogelijke inzet van sportverenigingen bij de
exploitatie van de accommodatie.
Mededelingen van de verenigingen
- Taurus (Wim van Dongen): meldt problemen met de te geringe verlichting in de Kruisbooghal. Er
ontstaan hierdoor problemen met het houden van wedstrijden, geeft Nevobo aan. Wethouder
Kees van Dalen gaat hier samen met Wim bilateraal verder op in.
- HC Houten (Hans Westhoven): deelt mee, dat HC Houten met Sportieve Netwerken van start
gaat. Dit betreft werkzoekenden, die tegen een gereduceerd tarief bij HC Houten kunnen sporten.
Er zijn 30 deelnemers.
- HSSV (Gerard Bruning): deelt mee, dat hij de opvolgende voorzitter is voor Ton van der Ham.
- Handbal Houten (Dick Jacobs): kondigt aan, dat de officiële opening van The Dome op 16 januari
zal plaatsvinden. Om 14.00u start het officieel gedeelte met de openingshandelingen. ’s Avonds
wordt er een interland U21 gespeeld..
- VC Houten (Caspar de Bok): is als voorzitter de opvolger voor Baukje van Kooij. Er is een
bestuurswisseling geweest, waarna nu 3 van de 5 bestuursleden nieuw zijn.
Mededelingen van Sportpunt Houten
Sportgala: Het Sportgala is op 1 februari (altijd op de eerste maandag van februari). Sportcoach
van het Jaar, Robin van Galen (waterpolo) is gastspreker.
Robbert Bessems roept op nominaties in te sturen en hierin niet terughoudend te zijn. Hij merkt op
bij de nominaties veel teams te missen.
Verenigingsmonitor: Robbert Bessems (Sportpunt Houten) deelt mee, dat de resultaten voor de
tweede versie van de Verenigingsmonitor inmiddels verzameld zijn en in een factsheet zijn gezet.
De Verenigingsmonitor is bij Sportpunt Houten in te zien. De factsheet is vanaf 8 december vanaf
de website te downloaden.
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50+-sport: Sportpunt Houten is bezig met de ontwikkeling van een aanbod voor ouderen. In 2016
zullen de activiteiten zichtbaar worden.
Mededelingen van Sportfonds Houten
In de aanvraagronde van de maand oktober heeft Sportfonds Houten 6 aanvragen ontvangen. Er
is 1 aanvraag gehonoreerd. Er zijn er 3 niet toegewezen. 2 aanvragen zijn aangehouden, omdat
de aanvraag niet compleet was.
Er komt een informatieavond om toelichting te geven op het doen van een aanvraag.
Aanvragers kunnen vanaf nu bij het opstellen van een aanvraag ondersteuning vragen van
Sportpunt Houten.

7. Rondvraag
- Ank Versteeg (Victum): wil aan de slag met de VOG. Victum is zich ervan bewust, dat dit geen
garanties biedt, maar wel een geruststelling voor ouders kan zijn. Men wel toepassing voor
iedereen die met jeugd omgaat (denk ook aan jeugdkampen en jeugdfeesten) en veracht er veel
werk aan te hebben. Ank wil daarom graag ervaringen met de VOG van andere sportverenigingen
inventariseren. Verschillende verenigingen (Hellas, HC Houten, Taurus) geven aan te werken met
een VOG voor alle (betaalde) trainers. HC Houten wilde eerst eens kijken wat het kost/oplevert en
wil nu volgend jaar uitbreiding naar alle kader, dat met jeugd in aanraking komt. Het blijkt weinig
tijd/geld te kosten. Ook Taurus denkt na over verbreding en waar de grens te leggen (ook voor
barvrijwilligers?).
- Ank Versteeg (Victum): vraagt ook naar ervaringen met het aanstellen van een
vertrouwenspersoon. Het zijn vooral de grote verenigingen die er een hebben. Voor kleine
verenigingen is het lastig zelf in te vullen. Sportpunt Houten kondigt aan te gaan kijken of en hoe
dit kan worden opgelost (bijv. door iemand voor meer verenigingen in te zetten, of bij elkaar in te
zetten).
- Dick Jacobs (Handbal Houten): wijst op een passage in de Sportvisie over de grote betekenis die
topsport kan hebben. Bijv. in het kader van citymarketing. Dick nodigt de wethouder graag uit om
dat samen met hem verder in te vullen.
- Marije Zwijsen (Hellas Utrecht): licht toe, dat Hellas haar werkgebied in Houten graag wil
uitbreiden. Atletiek groeit in populariteit en daarmee ook de wachtlijst in Houten. Marije kondigt
aan dat Hellas vanaf nu weer vaker bij de bijeenkomsten aanwezig zal zijn.
- Adri Abrahamse (SSRH): wijst de sportverenigingen nog graag op de extra bijeenkomst van 10
december a.s. in het kader van de zaalreserveringen voor het nieuwe seizoen 2016/2017.
Sluiting, om 21.15u, waarna informele afsluiting.
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Bijlage 1 bij:
Verslag bijeenkomst Platform Sport Houten
d.d. 7 december 2015

Deelnemerslijst
Verenigingsbesturen van:
BV Houten
Handbal Houten
Hellas Utrecht
Hockeyclub Houten
HSSV
HSV Houten Dragons
KV Victum | War Child
St. Sportieve Recreatie
VC Houten
Voetbalvereniging ‘tGoy
Volleybalvereniging Taurus
WTC Houten
Andere sportaanbieders:
Piazza Sports
Zwembad De Wetering
Zwemschool De Startsprong
Gasten
Gemeente Houten
Gemeente Houten
Gemeente Houten
Sportpunt Houten
Afwezig, met kennisgeving
Loopgroep Houten
TC Atalanta
Afwezig, zonder kennisgeving
Atilla Houten
Atletiekvereniging Hellas
BC De Woodpeckers
Beach Houten
Bridgevereniging BOD’84
Dartsvereniging Houten
Delta Sports ‘95
GoSwim
HFC Heroes (Floorball)
HTTC
Judovereniging Groot Houten
Loop door Houten
Nieuwegeinse Golfclub
OWSV Hi-Dive
Reddingsbrigade Tripduikers
Schaakclub
St. Aikido Kyorakukan
SV Houten
Taekwondo vereniging Taekyon
TC Houten
TV De Doordraaiers
TV SET
Voetbalvereniging Schalkwijk

Naam deelnemer
Peter van der Wens
Dick Jacobs
Marije Zwijsen
Hans Westhoven
Gerard Bruning
Marjolein van Dijk
Leander van der Spek
Ank Versteeg
Adri Abrahamse
Caspar de Bok
Marco Maat
Wim van Dongen
Kees Keuzenkamp

Functie
Voorzitter
Bestuur
Coördinator
Secretaris
Bestuur
Secretaris
Secretaris
Voorzitter
Bestuur
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

Ted van Hees
Mark de Jong
Jeroen Peek

Directie
Locatie manager
Directie

Kees van Dalen
Karelle Villerius
Marellie Schreurs
Robbert Bessems

Wethouder
Beleidsmedewerker
Jur. beleidsmedewerker
Sportmakelaar

Gerda Weitkamp
Sander Komijn

Voorzitter
Voorzitter

Angelique van Soest
Rolph Kattenberg
Marcel Hoeveman
Vincent Verhulst/ Ellen de Roos
Rob Verwaayen/Hans den Ouden
Jeroen Sopers
Miranda de Beer
Yvonne van Slagmaat
Eef Custers
Henk Brouwer
Thom van der Heijden
Erwin de Mare
Arnout Dijxhoorn
Detlef Geerlings
Paul van Asselt
Vincent Verstege
Han Bijleveld
Nico van Slegtenhorst
Gerard Sleijpen/Erik Meijnders
Niels Beijer
Peter Hermens
Adri Peek
Berry van Duijn

Bestuur
Contact Houten
Bestuur
Bestuur
bestuur
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Voorzitter
Voorzitter
Bestuur
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Voorzitter
Bestuur
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
voorzitter
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