
Verslag bijeenkomst projectgroep Park Moleneind, maandag 2 juli 2018 

 

Aanwezig: 

Namens gemeente Uden: Ingrid Verkuijlen (wethouder), Ivo Bouwens (projectleider), Ewald van den 

Wijngaard (toezichthouder), Wim Althuizen (beleidsadviseur groen) en Dominique Uittenbogerd 

(communicatie) 

Namens de projectgroep: Thijs Gevers (Octopus), Wilma van Kessel en Ron Albers (FC De Rakt), Jeanny 

Rutten (Drempels Weg Uden), Patrick van Kessel (molenaar), Anton Hoevenaars, Jan Hondelinck en Leo 

Abels (namens aanwonenden). 

 

Hieronder enkele opmerkingen/aanvullingen die zijn gemaakt op de PowerPointpresentatie (zie 

bijgesloten). 

 

Bij sheet 3 Gezamenlijke oplossing 

Met 'nieuwe kleedkamers' wordt bedoeld: extra kleedkamers voor FC De Rakt. 

In het lijstje mist nog: twee parkeerplaatsen voor invaliden die voldoen aan de norm. Deze staan echter 

wel op tekening. 

 

Bij sheet 4 Rol projectteam 

Uitgangspunt is het plan dat Stan Elings heeft ontwikkeld. 

Toelichting op het begrip 'adviserend': de gemeente wil graag uw advies, maar uw advies is niet 

bindend. 

De gemeente blijft ook graag in deze fase van uitwerking en uitvoering samenwerken met de huidige 

projectgroep. Er zal géén nieuwe projectgroep worden samengesteld (zo is eerder afgesproken). 

 

Bij sheet 5 Plan Moleneind 

Dit is het plan zoals dat u het laatst is voorgelegd. 

 

Bij sheet 6 Stand van zaken Moleneind 

De omcirkelde locaties geven aanleiding tot bestemmingsplanwijzigingen. Links bovenin valt een 

stukje sportveld in een bestemming die nu alleen nog openbare groenvoorziening toelaat. Bij het 

nieuwe kunstgrasveld geeft de nieuwe verlichting aan de oostzijde van het voetbalveld aanleiding tot 

een bestemmingsplanwijziging.  

Dat zou mogelijk voor vertraging kunnen zorgen. Er kunnen immers bezwaren worden ingediend. 

We weten nog niet of de bouw van de nieuwe kleedkamers leidt tot een bestemmingsplanprocedure. 

Dat is alleen nodig als het nieuwe ontwerp straks buiten het huidige bouwvlak valt. 

 

Bij sheet 7 Stand van zaken Moleneind 

We hebben sinds de vorige keer dat we u informeerden, niet stil gezeten. In deze sheet ziet u waar we 

de laatste maanden mee bezig zijn geweest.  

Ter aanvulling:  

 Maken bestek en tekeningen voor de natuurgrasvelden: het bestek is nog niet af. Het gaat bij 

dit punt vooral om een eerste aanzet, vooral in de onderzoekssfeer. 

 Vaststellen gewenste verlichting: de concept-lichthinderberekening is nét binnen. Die leggen 

we u nog vóór de zomervakantie voor. 

 Nieuw te bouwen kleedkamers: bij de betrokken verenigingen zijn de wensen geïnventariseerd. 

 Keuze van straatmeubilair zoals zitbanken volgt later. 

 

Bij sheet 9 Verhuizing Red Sox 



Dit is de tekening zoals we het terrein willen gaan inrichten. Het terrein zal worden omzoomd door 

extra hoge hekken om ballen tegen te houden. 

 

Bij sheet 11 Planning Park Moleneind Fase 1: Kunstgras voetbalveld FC De Rakt 

We beginnen deze week met de aanleg van het kunstgrasveld. 

De verdere fasering van de uitvoeringswerkzaamheden presenteren we u straks in het Uitvoeringsplan 

(dit ontvangt u nog vóór de zomervakantie en bespreken we graag met u direct na de zomervakantie). 

De aanleg van het kunstgrasveld is besproken met de sportclubs, bridgeclub en Udens College. 

De keuze voor de soort kunstgras is gemaakt in overleg met FC De Rakt. 

 

Bij sheet 12 (tekening park) 

Na de zomervakantie worden de parkeerplaatsen en het wandelpad tussen kunstgrasveld en A50 

aangelegd. 

 

Aanvullingen op sheet 12  n.a.v. vragen uit de projectgroep: 

Er komt geen verlichting langs de wandelpaden (is beleid gemeente). 

De wandelpaden worden 1m80 breed. Ze worden samengesteld uit het materiaal Padvast. De gemeente 

heeft goede ervaringen met dit materiaal, hoewel het inderdaad kwetsbaar is tijdens de 

uithardingsperiode die ca. een half jaar duurt. De projectgroep vraagt de gemeente na te denken over 

mogelijke maatregelen om oneigenlijk gebruik tijdens die uithardingsperiode zoveel mogelijk te 

voorkomen. De gemeente herstelt overigens maandelijks eventuele beschadigingen gedurende de 

uithardingsperiode. 

De projectgroep doet het dringende verzoek om tijdens de aanleg van het wandelpad al aan het begin 

van het pad (en dus niet pas ter hoogte van de werkzaamheden) eventuele blokkades aan te kondigen. 

De projectgroep doet de suggestie om bij het ontwerp van de extra parkeerplaatsen ook de 

aanrijstrook (nu in het conceptontwerp weergegeven als grijze strook) een meer parkachtige uitstraling 

te geven. De gemeente vindt het een goed idee en gaat kijken wat de mogelijkheden zijn. 

 

Bij sheet 13 Concept Definitief Ontwerp Park Moleneind 

Let wel: deze tekening is nog niet definitief! Details, zoals onder andere de gebouwen en 

materiaalkeuzes moeten nog worden uitgewerkt. 

Er wordt geen helling aangelegd in het park. 

Het materiaalhokje (nu nog wel op de tekening) links onderin de tekening wordt gesloopt. 

Er wordt (op termijn) ook een onderhoudsplan ontwikkeld. Dat zal dan aan de projectgroepleden 

worden verstrekt. 

Er komt een omheinde hondenspeelplek. De precieze locatie moet nog worden vastgesteld (vandaar 

dat die nog niet in de tekening is opgenomen). Het speelveld wordt conform beleid van de gemeente 

geheel omheind. 

Ook worden nog toegangswegen voor aanvoer van onderhoudsmaterialen en –voertuigen vastgesteld 

voor de sportvelden. 

De gemeente zal maatregelen nemen, zodat leerlingen van het UC niet langer dwars door de heg heen 

lopen bij de molen. 

De projectgroep is nog niet eerder geïnformeerd over de uiteindelijke keuze uit boomsoorten, struiken 

en bloemen. De gemeente zal dit voor het overleg na de zomervakantie agenderen. 

De projectgroep vraagt de gemeente om bij een nieuwe ontwerptekening even aan te geven wat is 

veranderd ten opzichte van de vorige versie. 

De projectgroep vraagt de gemeente om ook het kleine puntje bij het begin van het pad naar de molen 

mee te nemen in de reconstructiewerkzaamheden. Dat is namelijk sterk vervallen en er staat na regen 

altijd water. 



De inrichting van de speelplek nabij de molen (gericht op kinderen van 8-12 jaar) wordt in de planning 

iets naar voren gehaald (o.a. naar aanleiding van de brief van de zoon van de molenaar aan de 

burgemeester). De precieze invulling van de speelplekken wordt na de zomer vastgesteld (o.a. in 

overleg met omwonenden en met de projectgroep), conform het gemeentelijke speelveldbeleid.  

 

Bij sheet 14 Uitvoeringsplan 

De gemeente legt de projectgroep nog voor de zomer een concept-uitvoeringsplan voor en wil dit 

graag meteen na de zomer bespreken. 

De uitvoering wordt naar verwachting opgeknipt in een drietal fases. 

 

Bij sheet 15 Hoe nu verder? 

Een volgende afspraak voor het bespreken van het uitvoeringsplan en het definitieve ontwerp is geprikt 

op maandag 10 september, 19.30 uur op het gemeentehuis.  


