Platform Sport Houten
Extra bijeenkomst van 10 december 2015, 19.30 – 21.00 uur
Afstemming zaalreserveringen seizoen 2016/2017
Locatie: Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten
Verslag
1. Opening
Peter van der Wens heet alle aanwezigen welkom en licht het doel van deze extra bijeenkomst van
Platform Sport Houten uit. Met de komst van The Dome, de concentratie van BC Woodpeckers en
Atilla in De Slinger en de afbouw van Den Oord is er behoefte om opnieuw de behoeften aan
zaalruimte in kaart te brengen. Dit is op initiatief vanuit Platform Sport Houten een aantal jaar geleden
ook gedaan en leidde toen tot een voor alle betrokken partijen betere verdeling van sportactiviteiten
over de verschillende sportaccommodaties.
Vertrekpunt is, dat het zaalgebruik in het lopende seizoen 2015-2016 ongewijzigd kan blijven. Den
Oord blijft in dit seizoen nog geopend. Deze avond is als eerste verkenning bedoeld voor de
zaalreserveringen in het volgende seizoen (2016-2017). Hoofdvraag is om te beoordelen of en hoe de
bestaande reserveringen voor het nieuwe seizoen in onderling overleg herschikt kunnen worden.
Bij de bespreking wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste zaalgebruikers en seizoengebruikers.
Voor een herindeling wordt eerst gekeken naar de reserveringen van de zaalgebruikers.
2. Startsituatie: inzicht in huidige reserveringen
Ter oriëntatie reikt projectbureau Accommodaties (PBA) schema’s. De schema’s laten zien hoe de
verdeling van reserveringen over de verschillende sporthallen er nu (seizoen 2015-2016) uitziet.
Wat betreft de positie van Atilla en BC Woodpeckers is uitgangspunt, dat de activiteiten van beide
verenigingen na de verhuizing van Handbal Houten zoveel mogelijk in De Slinger geconcentreerd
worden. Dit betreft de omvang van het huidige gebruik en niet automatisch ook wensen voor nieuwe
uitbreidingen in het gebruik.
In een variant op deze schema’s is te zien hoe op basis van deze reserveringen concentratie van
Atilla en BC Woodpeckers in De Slinger eruit zou zien. Bij concentratie in De Slinger gaat BC
Woodpeckers ook uit gehuurde ruimtes in Molenwiek en Limes.
Bij deze serie schema’s wordt opgemerkt, dat de tijden die in de huidige verdeling gehanteerd worden
nader onderling overleg tussen Atilla en Woodpeckers vereisen: Zoals nu aangegeven is er op
sommige momenten sprake van overlapping. Dit houdt ook gelijk in, dat uiteindelijk niet alle open
plekken in de schema’s van De Slinger beschikbaar zijn/komen voor (andere) reserveringen.
Voor Atilla weegt zwaar, dat er beschikking is over een zaal waar instrumenten voor de selectieteams
permanent kunnen blijven staan (3 selectieteams trainen op drie avonden).
Bij de oriëntatie wordt The Dome verder niet betrokken. Hierin is geen vrije ruimte meer beschikbaar.
Mark de Jong van Sporthal De Wetering geeft aan, dat in deze hal tussen de vaste bezetting van
Victum nog wel ruimte beschikbaar is: Victum gebruikt de zaal op maandag, dinsdag en donderdag.
Op vrijdag traint nu ook zaalhockey erin. Vanaf maart is de zaal op deze tijden niet vast bezet.
3. Verkenning zaalbehoeftes (eerste ronde)
 HSV Houten Dragons: Is een seizoengebruiker, die alleen in het eerste kwartaal zaalruimte nodig
heeft. Zoekt een alternatief voor gebruik van Den Oord, dat nu op zondag van 9.30 – 15.30u is.
 VC Houten: Is vaste zaalgebruiker voor trainingen in De Molenwiek op maandagavond en wil dat
handhaven. Daarnaast zoekt VC Houten iets meer ruimte om de wedstrijden die nu gedeeltelijk al
op vrijdagavond, maar ook op andere tijdstippen gepland worden op één avond of één locatie te
kunnen concentreren. De voorkeur gaat hiervoor uit naar de vrijdagavond (wekelijks, 19.00 –
23.00, kan gecombineerd worden met huidige gebruik van Floorbal).
 BC Woodpeckers: Is een vaste zaalgebruiker die alle trainingen wil concentreren in De Slinger. Bij
samen verdelen van de beschikbare ruimte met Atilla en herschikken komt in De Slinger ruimte
beschikbaar op de vrijdagavond. In het weekend deelde BC Woodpeckers De Slinger met
Handbal Houten.
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Door het wegvallen van Handbal Houten in De Slinger ontstaat er in het weekend ruimte in De
Slinger. BC Woodpeckers moet voor de competitie zowel op zaterdag als zondag kunnen
reserveren (wisselt per week), maar kan bijvoorbeeld vooraf wel een bloktijd vastleggen (bijv. voor
of na 16.00u). BC Woodpeckers wil de eigen competitiewedstrijden liefst plannen op de
zaterdagavond, maar er blijft daarnaast ruimte nodig op zondag.
Delta Sports (zaalvoetbal): Deze seizoengebruiker gaat van Sporthal De Wetering over naar The
Dome en heeft daarnaast geen andere wensen.
Taekyon: Is als vaste zaalgebruiker van Den Oord inmiddels verhuisd naar Limes en heeft verder
geen wensen. Woont deze bijeenkomst als toehoorder bij.
SSRH: Gebruikt nu Den Oord 2 keer 1,5 uur op dinsdag en donderdagavond en wil deze avonden
graag behouden. Er zijn twee groepen met mensen die speciaal voor dinsdag of voor donderdag
hebben gekozen. Van 20.00 – 21.30u is een ideale tijd. Op deze tijden zou SSRH op een andere
locatie liefst meer zaalruimte (3/3) beschikbaar willen hebben. Schuiven met een der dagen is
mogelijk, mits er minimaal 1 dag tussen zit. Verspreiding over twee locaties is vanwege
materiaalgebruik niet wenselijk, maar wel bespreekbaar.
SSRH bepleit, dat uitgangspunt bij het vinden van alternatieven is, dat uitbreiding en inpassing
van wensen van organisaties die al onderdak zijn niet prevaleert boven het inpassen van
organisaties die Den Oord moeten verlaten.
Hellas: Gebruikt nu op woensdag (17.15- 17.45) De Bijenkorf, maar vindt deze ruimte te klein en
wil naar 1/3 zaal, of liefst 2/3. Ook wil Hellas graag van 1 naar 2 avonden.
BV Houten: Gebruikt op dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag De Molenwiek en wil dit
graag zou houden. Als er ruimte beschikbaar komt wil BV Houten graag van vrijdag naar
donderdag, waardoor er op vrijdag ruimte komt voor een andere gebruiker. (VC Houten?).
In het weekend gebruikt BV Houten De Molenwiek zowel op zaterdag als zondag. Merkt wel op,
dat deze zaal op zaterdagmiddag en zaterdagavond leeg staat.
Badmintongroep (Chandra Gischler): Gebruikt Den Oord op donderdagavond. Wil vanuit Den
Oord een andere ruimte (1/3 hal, 3 velden) die liefst weer op donderdagavond gebruikt kan
worden.
HC Houten (zaalhockey): Zoekt voor 64 teams ruimte van 1 december tot 14 februari en heeft een
3/3 hal nodig. Moet in mei opgeven wat er dan beschikbaar is, zodat de zaalcompetitie kan
worden ingedeeld. Verwacht, date r met de komst van The Dome nu wel meer uren beschikbaar
komen. Neemt de beschikbaarheid van De Molenwiek op de zaterdagmiddag in overweging.
Desgevraagd licht Marcel Neu toe, dat weleens overwogen is om zelf een blaashal aan te
schaffen. Dit zou echter een contributieverhoging van € 50,00 per lid inhouden.

4. Win/win opties (eerste ronde)
 Atilla en BC Woodpeckers gaan samen bespreken hoe te herverdelen binnen De Slinger. Ultieme
wens van Atilla is wel om op alle woensdagen door te kunnen trainen. Vanwege de
examenperiode is dit in De Slinger een belemmering.
 Atilla vraagt of trainingen in De Slinger op donderdag eerder zouden kunnen starten (16.00u). Dit
wringt in eerste instantie met de afspraken die met De Heemlanden zijn gemaakt. PBA wil dit wel
verder onderzoeken.
 SSRH ziet combinatiemogelijkheid met Badmintongroep op de donderdagavond.
 HSV Houten Dragons ziet een mogelijkheid in de zondagmorgen in De Slinger. BC Woodpeckers
wil daarvoor wel kiezen voor zondagmiddag na 16.00u.
 De donderdagavond in De Molenwiek kent verschillende belangstellenden: Hoewel HC Hockey
hierin een tijdje voorgaat heeft Hellas wel interesse voor deze avond. Dit geldt ook voor SSRH en
Badmintongroep (3 velden, gehele jaar, 21.00 – 22.00u), maar hangt wel samen met de vraag of
BV Houten en/of VC Houten naar de vrijdagavond willen/kunnen verschuiven.
 BV Houten ziet mogelijkheid om gebruik van De Molenwiek op vrijdagavond (19.00 – 21.30) naar
donderdagavond te verplaatsen naar de donderdagavond van 19.00 – 22.00u en dit zo ook te
combineren met de Badmintongroep.
 Hellas ziet in de periode november tot maart een mogelijkheid in De Slinger op de vrijdagavond
(17.00 – 21.00u).
Vervolgens vindt onderling overleg plaats tussen verschillende aanwezigen met op elkaar
aansluitende belangstelling.
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5. Afronding
Peter van der Wens sluit de plenaire bespreking tijdens het voortduren van de subgroep besprekingen
af en nodigt ieder uit om schriftelijk nog wensen en suggesties door te geven.
Noot: De naar aanleiding hiervan inmiddels ontvangen aanvullende wensen, suggesties en
specificaties zijn in dit verslag in cursief aangevuld. Mark de Jong (Optisport De Wetering) stuurde een
schema na waarin de beschikbaarheid van zaalruimte in Sporthal De Wetering is te bekijken (bij dit
verslag gevoegd).
Na de kerstvakantie worden de besproken en nagezonden punten beoordeeld en wordt gekeken of
hieruit haalbare voorstellen voor een nieuwe indeling zijn te maken. Afhankelijk van wat hieruit komt
volgt zo nodig een volgend overleg met betrokkenen.

Sluiting, om 21.00u, waarna informele afsluiting.

Deelnemerslijst
Verenigingsbesturen van:
Atilla Houten
BC De Woodpeckers
Badmintongroep
BV Houten
Delta Sports ’95 (zaal)
Hellas Utrecht
Hockeyclub Houten (zaal)
HSV Houten Dragons
St. Sportieve Recreatie
Taekwondo vereniging Taekyon
VC Houten

Andere sportaanbieders:
Zwembad De Wetering
Voorts
Gemeente Houten
Sportpunt Houten
Platform Sport Houten

Naam deelnemer
Dick Jansen
Angelique van Soest
John van Os
Marcel Hoeveman
Chandra Gischler
Leonie Rietveld
Jaap Rebel
Ron Ossendrijver
Marije Zwijsen
Rinke Loonstra
Marcel Neu
Marc Hollman
Remco Lablans
Ria van Dixhoorn
Adri Abrahamse
Erik Meijnders
Caspar de Bok
John Vermeeren
Rob Pleijsier
Mark de Jong
Mariet Overeem (PBA)
Charlotte de Jong (PBA)
Claudia van Mechelen
Peter van der Wens
Will Mossink
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