Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag
29 april 2021 (online)
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Marcel Scheefhals (beleidsadviseur Sport), Astrid Schoenmakers,
Randy van Schravendijk, Judith van de Vorle (notulist)
Afwezig: Diana Kolfschoten, Jan van Sligtenhorst, Hetty Veneklaas
Agenda
1. Opening en mededelingen
John opent de vergadering. Astrid heeft nog een andere online vergadering vanavond dus schakelt af en
toe.
Marcel dankt ons voor de mooie bloemen.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering 11 maart 2021/ actielijst
Met enkele kleine wijzigingen worden de notulen vastgesteld.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken
IN 210402 Concept sport – en beweegnota 2021 – 2025
IN 210407 Goedkeuring financiën Sportraad 2020 (vka)
IN 210413 Reactiematrix inspraak IPvE Zuilense Vecht
N 210414 Memo uitgangspunten Harmonisatie buitensport 8 april 2021
IN 210414 Memo vervolg Harmonisatie buitensport
IN 210415 Verslag werkgroep Binnensport d.d. 31.03.21
IN 210416 Concept omgevingsvisie Stichtse Vecht
IN 210420 Gemeentelijke procedure aanleg Skeelerbaan
UIT: 210424 reactie op omgevingsvisie april 2021
5. Werkgroep binnensport
- Voortgang invoering verhuursysteem en sleutelplan: na meivakantie cursus voor gebruikers gemeente.
- Uitvoering uitbreiding bergruimte Kikkerfort: loopt
ACTIE: er ontbreken nog enkele COVID-19 rapporten. Marcel stuurt rapporten na.
Vraag van Marcel: willen we alle rapporten hebben van de beweegtoestellen in de zalen, gebruikt door
de scholen? Nee, alleen die door verenigingen worden gebruikt.
6. Werkgroep buitensport
- Harmonisatie buitensport: Astrid heeft geen reacties gehoord op de commissie vergaderingen vanuit
verenigingen. John geeft aan dat hij wel verneemt dat er onvrede en wantrouwen blijft richting de
gemeente. Verzoek van John aan Astrid en Jan om contacten met de verenigingen aan te halen.
- Voortgang verplaatsen tennispark LTV Breukelen: onbekend. ACTIE: Judith informeert bij bestuur van
tennis naar de stand van zaken.
- Omgevingsvisie: Marcel zal deze doorlezen. Sport ontbreekt daar in volgens de sportraad.
- Reactie op inspraak PvE sportpark Zuilense Vecht: men gaat op zoek naar mogelijkheid voor openbaar
toilet. Met gewenste breedte voor fietspad lint kan men niet meegaan helaas.
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Atletiekbaan Maarssenbroek: ze willen graag een kunststofbaan, daarvoor is echter onvoldoende
budget (en draagvlak). Dat hebben ze inmiddels losgelaten. De vereniging is verder bezig met een plan
om meer activiteiten naar de baan te halen. Bv. Jeu de boules banen, badminton, beachvolleybal etc.
Voortgang skeelerbaan Breukelen: opening eind dit jaar wordt niet gehaald. Bestemmingsplan moet
aangepast worden om de skeelerbaan te realiseren. Omgevingswet vraagt iets meer tijd om dit te
realiseren. Daarnaast zijn er nog extra vergunningen nodig, wat ook extra kosten met zich meebrengt.
Kan er vanuit het Sportakkoord niet een bijdrage geleverd worden (financieel)? Lastige is dat het gaat
om voorinvesteringen, die je kwijt bent als je de vergunningen niet rond krijgt. ACTIE: Marcel zoekt uit
of er ruimte is gezien de voorwaarden om een dergelijke bijdrage vanuit het sportakkoord wel te
gunnen. Reactie naar John en Gerard.

7. Sportnota 2021-2025
Astrid en Randy hebben hun opmerkingen doorgegeven. Verder geen opmerkingen, Marcel gaat ermee
aan de slag. Veel aandacht voor sporten in de openbare ruimte en minder voor verenigingen. Dat is ook
wel gelijk aan de ontwikkelingen in de rest van het land. ACTIE: vanuit de Sportraad wordt een officiële
reactie naar Marcel gezonden.
8. Omgevingsvisie Stichtse Vecht
John en Gerard zijn aanwezig geweest bij stakeholder bijeenkomst, zonder dat we stukken hebben
ontvangen. In het hele stuk staat vrij weinig over sport. Wij zijn als sportraad vrij laat hierover
geïnformeerd. ACTIE: Marcel zoekt uit hoe de routing van advies vragen verloopt.
9. Sportakkoord/ Preventie akkoord
Team 2 en 3 zijn samengevoegd. Er zijn best veel initiatieven en ideeën. Piet Donga doet ook veel voor
team 2 en 3. Verder is er helaas weinig voortgang, dit heeft alles te maken met de beperkingen door
corona afgelopen maanden. In september, tijdens de Nationale Sportweek, proberen we dit een boost te
geven. Daarnaast wordt er op korte termijn een mailing verstuurd aan sportaanbieders om ze te
attenderen op de mogelijkheden vanuit het Sportakkoord. Marcel is bezig met buurtsport coaches, wens is
om hun vrij te spelen voor activiteiten voor het sportakkoord. Het preventie akkoord moet 7 juni
ingeleverd worden.
10. Sportgala 2022
Bij afwezigheid van Jan geen update. Initiatief ligt bij Ed Kamans. Sportjaar 2021 ligt ook nog zo goed als
stil helaas.
11. Communicatie / website / nieuwsbrief
10 mei komt het jaarverslag Sportraad in het PHO (portefeuille houders overleg) van de gemeente.
12. Back to Basic
Zodra we weer fysiek mogen vergaderen zal John Hans uitnodigen.
Werven nieuwe leden: in augustus komen Astrid, Gerard en Judith bij elkaar om dit op te pakken. Plan om
in september te communiceren voor werving. Relatie met uitkomsten van ‘Back to basic’.
13. Rondvraag
Geen vragen.
I.v.m. vakantie van Judith verschuift de volgende vergadering van 17 naar 24 juni. Marcel checkt
reservering Boom&Bosch (vooruitlopend op mogelijkheid om fysiek te vergaderen).
14. Sluiting
John sluit de vergadering om 21.10 uur.
Volgende vergadering is op 24 juni 2021 (in principe bij Boom&Bosch).
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 29-04-2021:
Datum

Onderwerp

Wie

Af per

109
108
107

29-04-21
29-04-21
29-04-21

Marcel
Marcel
John/ Gerard

17-06-21
24-06-21
24-06-21

106

29-04-21

Marcel

24-06-21

105

29-04-21

Judith

24-06-21

104
103

29-04-21
11-03-21

Marcel
n.t.b.

24-06-21
April ‘21

102

11-03-21

John

Dec. ‘21

100

11-03-21

Marcel

17-06-21

98

11-03-21

Marcel

17-06-21

97

11-03-21

Marcel

z.s.m.

96
93

21-01-21
10-12-20

Gerard, Astrid, Judith
Gerard

01-08-21
17-06-21

79

09-07-20

Judith

Sept. ‘21

20

12-09-19

Reservering Boom&Bosch voor 24 juni
Uitzoeken routing voor advies aanvragen
Officiële reactie op de sportnota 2021-2025 naar
Marcel
Uitzoeken of bijdrage vanuit Sportakkoord mogelijk
is voor voorinvesteringen skeelerbaan
Informeren stand van zaken verhuizing LTV
Breukelen
Nasturen Covid-19 rapporten beweegtoestellen
Sportnota na behandeling in PO delen met
Sportraad teneinde advies uit te brengen
Contact opnemen met politieke partijen SV met als
doel ze sport als thema in hun
verkiezingsprogramma op te laten nemen
Terugkoppeling voorstel verhuizing tennisclub en
school zodat de Sportraad tijdig advies kan
uitbrengen
Overzicht MJOP zonder bedragen maar wel
termijnen (wat, wanneer)
Nazenden nieuwsbrief naar beheerders/gebruikers
sporthallen
Werving nieuwe leden: oppakken
Jan Tilmans eens uitnodigen om te vertellen over de
skeelerbaan- zodra we weer fysiek kunnen
vergaderen
N.a.v. uitkomsten heisessie plan maken voor wat we
met de website willen (evt. in samenwerking met
Sportpunt en Gemeente)
Skeelerbaan: initiatiefgroep maakt business case.
Afstemming met bestemmingsplan. Blijven volgen.

Marcel

2021
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