Bijpraatavond Gemeenteraad Houten over Sport in Houten
4 februari 2016

Op 4 februari 2016 was er in het gloednieuwe sportcentrum The Dome een bijpraatavond over sport voor de
gemeenteraad Houten. Na een rondleiding door het sportcentrum werden de raadsleden geïnformeerd over ontstaan en
functioneren van Platform Sport Houten en over de activiteiten van Sportpunt Houten. Hieronder verslag van de avond.

Verslag
1. Ontvangst/ Opening
Peter van de Wens, voorzitter Platform Sport Houten, verwelkomt de raadsleden. Sinds de raadswisseling was het er nog
niet goed van gekomen met de nieuwe raadsleden kennis te maken.
Hij stelt het op prijs, dat deze bijpraatavond in samenwerking met de griffie tot stand kon worden gebracht om de
raadsleden te informeren over de sport en met name ook de sportorganisatie in Houten. Peter verwelkomt naast
raadsleden en raadsadviseur ook enkele sportbestuurders (Handbal Houten, Volleybalvereniging Taurus), de manager
van Optisport De Wetering en de beleidsambtenaar Sport.
2. Sportcentrum The Dome
Met de gastheer van Sportcentrum The Dome volgt eerst een rondleiding op dit nieuwe sportcentrum in Houten. Met
The Dome (“overkoepeling” voor verschillende sporten) kwam eindelijk de droom uit van Dick Jacobs, voormalig
voorzitter van Handbal Houten. Tijdens de rondleiding door het gebouw laat Dick de nieuwe Dojo zien, waarin Ron van
Lamoen van Judo Groot Houten, de Houtense Coach van het Jaar 2015, volop aan het trainen is. Daarna nemen de
raadsleden een kijkje bij Your Personal Training.
Vervolgens toont Dick vol trots de grote zaal.
Hij wijst op de zacht verende zaalvloer, de maximaal geluid
absorberende wanden, de ledverlichting, waarmee de hal al klaar is
voor NOS-filmopnamen, en de licht doorlatende buitenwanden,
waardoor overdag veel daglicht binnenkomt.
Dick noemt ook de bijdragen van het Houtense bedrijfsleven: de Albert
Gans tribune in de zaal, die mogelijk is gemaakt door de weduwe van
Albert Gans, de tribune boven de zaal, geschonken door Van Rijn
bouwbedrijf en de deuren, geleverd door Alpha Deuren.
Desgevraagd vertelt Dick Jacobs dat Handbal Houten met deze nieuwe
hal eindelijk voldoende zaalruimte heeft om verder door te groeien.
Ook kan The Dome onderdak bieden aan anderen, zoals zaalvoetbal, die tot nu toe op zaalruimte buiten Houten waren
aangewezen.
Voor het parkeren op De Kruisboog wijst hij op het plan “Kom met de fiets!”, waarmee autoverkeer vanwege de
beperkte parkeerruimte zoveel mogelijk teruggedrongen wordt.
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3. Topsport in Houten. Houten Sportstad??
Handbal Houten, net als de ook aanwezige volleybalvereniging Taurus, speelt de sport op hoog niveau. Dick Jacobs wijst
op de aantrekkingskracht die dat op jongeren uitoefent om zelf ook te gaan sporten en op de krachtige verenigingen die
dit oplevert.
Topsporters zitten de breedtesport daarbij niet in de weg. Integendeel: topsporters werken zelf actief mee binnen de
vereniging en helpen daarbij aan het verder ontwikkelen van jong talent.
Dick is blij met de erkenning van topsport in de nieuwe sportvisie. Nu de initiatiefnemers van de nieuwe sporthal hun
nek al hebben uitgestoken om sport beter mogelijk te maken zou hij graag ook een bijdrage van de gemeente willen
zien. Hij reikt daarover een notitie uit (“Topsport in Beweging”). Deze notitie noemt onder andere de voorbeeldfunctie
van topsport voor de breedtesport en de economische en promotionele functie voor Houten en de regio.
Wat dit laatste betreft wijst Dick er ook op, dat Houten als centraal gelegen locatie inmiddels ook aantrekkelijk is voor
verschillende landelijke topteams, die in Houten hun trainingen doen.
4. Platform Sport Houten
Peter van de Wens, voorzitter Platform Sport Houten, schetst eerst de achtergrond waartegen Platform Sport Houten
zich in Houten met sport bezighoudt.
Met oplevering van sportcomplex De Meerpaal en zeker met het nieuwe sportcentrum The Dome is de “hardware” in
Houten goed voorzien. Houten telt hiermee 5 sportcomplexen, 6 gymnastiekzalen, 7 sporthallen en 2 zwembaden.
Houten telt zo’n 69 sportaanbieders (incl. sportscholen en dansscholen) en ca. 45 sportverenigingen.
Hoewel sommige doelgroepen nog wel wat extra zetjes kunnen krijgen zijn Houtenaren redelijk actief en sporten daarbij
veel in georganiseerd verband.

Platform Sport Houten kwam in 2005 voort uit een wens van zowel sportbesturen als van de toenmalige wethouder
sport, Ton Strien, om meer gestructureerd met elkaar in gesprek te gaan. Voordien was er het jaarlijkse “Fietsen met de
wethouder”, maar er was behoefte aan vaker en er waren ook genoeg gespreksonderwerpen.
Sindsdien is Platform Sport Houten hét gespreksplatform voor sportbesturen onderling en van sportbesturen met de
wethouder en beleidsambtenaren. Jaarlijks zijn er gemiddeld 4 bijeenkomsten en sinds de eerste bijeenkomst op 9 juli
2005 heeft een breed scala onderwerpen de agenda gevuld.
Tussen de bijeenkomsten door heeft het presidium van Platform Sport Houten intensief contact met wethouder en
beleidsambtenaren over uiteenlopende onderwerpen.
Inmiddels is er een groeiende betrokkenheid van sportbestuurders bij maatschappelijke vraagstukken. Ook is er uit
andere beleidsvelden een toenemende belangstelling om de sport te betrekken.
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Sportadviesraad?
De toenemende betrokkenheid bij een breed scala van beleidsonderwerpen was een goede ontwikkeling. Anderzijds
leidde het ook tot de behoefte om hieraan voorwaarden te stellen. Zo was het niet duidelijk bij welke (sportrelevante)
onderwerpen de sport wel/niet werd betrokken en in welk stadium. Ook bestond meepraten regelmatig uit het
meepraten van de twee leden van het presidium, námens het Platform Sport Houten, terwijl daarvoor geen helder
mandaat bestond.
Als oplossing hiervoor is voorgesteld een Sportadviesraad in te stellen. Deze raad zou onafhankelijk van, maar wel (via
Platform Sport Houten) verbinding houdend met de zittende sportbesturen, over onderwerpen kunnen adviseren. Deze
onafhankelijke positie is bijvoorbeeld van belang bij kwesties als het ontwikkelen van verdeelregels voor gebruik van de
schaarse zaalruimte of toekenningscriteria voor sportsubsidie.
Met name om kostentechnische redenen is deze raad er niet gekomen. Wel kwam er een intentieverklaring die het
voorleggen van alle sportrelevante onderwerpen aan Platform Sport Houten regelde. Sindsdien wordt Platform Sport
Houten tijdig bij vrijwel elk sportrelevant onderwerp betrokken en in staat gesteld hierop een reactie te geven.
In de discussie die volgt geeft een van de raadsleden aan deze wens van Platform Sport Houten (om te pleiten voor een
Sportadviesraad) als een tegendraadse beweging te zien tegenover het in het huidige beleid sterk toegejuichte
netwerkoverleg, dat met Platform Sport Houten juist al vroeg is ontwikkeld.
Zij geeft in overweging meer te zoeken naar overlegvormen, die aansluiten bij het onderwerp, zoals dat bijvoorbeeld ook
met de vorming van een toekenningscommissie voor Sportfonds Houten gestalte heeft gekregen. Peter van der Wens
merkt hierover op dit een bewerkelijke benadering te vinden, die een veel groter beroep gaat doen op beperkt
beschikbare vrijwilligers.
5. Iedereen sport mee!
Een van de zaken die door Platform Sport Houten tot stand is gebracht betreft de eigen Houtense organisatie voor sport:
Sinds eind 2010 onderneemt Sportpunt Houten activiteiten gericht op sportstimulering (Jeugdsportpas, Trainers voor de
Klas, Sportieve VO School), ondersteunt het kader van de Houtense sportverenigingen en vormt loket en kenniscentrum
voor de sport in Houten. Combinatie-functionaris Annemarie van Deelen, werkzaam bij Sportpunt Houten, gaat in op
enkele projecten.
Als eerste noemt Annemarie de Sport & Spel Inloop voor inwoners van Houten Noord Oost.
In samenwerking met Lister, Van Houten & Co en Fysio De Molen wordt in de Krachtfabriek elke vrijdagochtend gratis
sporten aangeboden onder professionele begeleiding.
Doel is om via dit aanbod niet alleen het bewegen te stimuleren, maar ook het vormen van sociale netwerken te
bevorderen.
Deelnemers komen uit verschillende achtergronden. Deelname kan nog wel wat hoger.
Met de Beweeg & Beleefdag richt Sportpunt Houten zich op mensen met een beperking (psychisch of lichamelijk). De
bedoeling is dat de deelnemers kennismaken met (specifiek) sportaanbod in Houten en in de regio en zo een sport
kunnen vinden die bij hen past. Deze dag wordt samen met diverse sportaanbieders georganiseerd. Sportpunt Houten
werkt daarbij samen met Optisport De Wetering, Reinaerde, Lister en Van Houten & Co.
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Sportfit 50+ is bedoeld voor de oudere inwoners van Houten. Dit project, dat Sportpunt Houten samen met
sportaanbieders ontwikkelt, moet de vitaliteit van ouderen stimuleren en vereenzaming tegengaan, door
beweeegcursussen gericht op bewegen en sociale interactie. Bij dit project zijn ook de fysiotherapiepraktijken en Van
Houten & Co betrokken.
Vanwege de crisisopvang van vluchtelingen in Sporthal De Wetering kon in oktober 2015 de Beweeg & Beleefdag niet
doorgaan. (Een volgende is nu gepland voor 9 april 2016). Sportpunt Houten heeft in plaats hiervan met sportclinics
door verschillende sportaanbieders voor een goede dagbesteding bij de vluchtelingenopvang gezorgd.
Sportverenigingen konden hiermee hun maatschappelijke functie tonen.
Tot slot gaat Annemarie kort in op enkele nieuwe projecten die voor 2016/2017 op stapel staan: Sporten voor jongere
ouders, Sportieve vakantieactiviteiten voor de jeugd en het Beweegdiploma.
Een raadslid informeert naar de bijdrage die Sportpunt Houten levert aan sport in de buitenomgeving, die vaak niet in
verenigingsverband wordt uitgevoerd. Annemarie licht toe, dat Sportpunt Houten de sporter hierbij vooral zijn eigen
ding laat doen. Sportpunt Houten richt zich in dit verband wél op het bevorderen van samenwerking met grotere
verenigingen en het betrekken van deze initiatiefgroepjes bij de inrichting van de buitenomgeving. Dit laatste gebeurde
bijvoorbeeld bij de inrichting van een sportparcours op de Vijfwal en vervolgens het stimuleren van het gebruik hiervan.
6. Rondvraag / afsluiting
Taurus start binnenkort met wedstrijden voor Zitvolleybal. Hieraan kunnen zowel valide als minder valide spelers1
deelnemen. Taurus vraagt aandacht voor extra invalideparkeerplaatsen om spelers te ontvangen.
Naar aanleiding hiervan komt ook het Kruisboogoverleg ter sprake. Een overleg van alle “bewoners” van de Kruisboog,
dat mede op initiatief van Sportpunt Houten tot stand is gekomen en ook door Sportpunt Houten wordt ondersteund
om onderlinge verbindingen te bevorderen en in stand te houden.
Will Mossink
secretaris Platform Sport Houten
secretaris@platformsporthouten.nl
1

Voor wie is zitvolleybal: Iedereen die niet staand kan volleyballen kan zitvolleybal spelen. Dit betekent dat je een ruime selectie
hebt van doelgroepen. Dit zijn volleyballers met een blessure, mensen met een (dubbele) beenamputatie, mensen met chronische
ziekten zoals MS en dystrofie, met een gedeeltelijke dwarslaesie. Verschillende handicaps die het bovenlichaam wél goed kunnen
gebruiken en een goede balans hebben. In Nederland mag iedereen met of zonder handicap meedoen, internationaal worden
spelers geclassificeerd naar aard van de handicap.
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