
 

 

PROJECTGROEPOVERLEG PARK MOLENEIND 

Woensdag 3 juli 2019, 19.30 – 20.30 uur, kamer D 165 

 

 

Aanwezig: Lex Bersi, Leo Abels, Jan Hondelink, Erik Sanders, Patrick van Kessel, Anton Hoevenaars, 

Thijs Gevers, Arjen Jeurninck, Rianne Jeurninck, Ingrid Verkuijlen, Maud van Weem, Ivo Bouwens, Ewald 

van den Wijngaard, Dominique Uittenbogerd. 

 

Opening en mededelingen 

Ivo opent de vergadering en heet allen welkom op deze ingelaste projectgroepbijeenkomst. Aanleiding 

is het budgettekort dat aan het licht is gekomen bij zowel Park Moleneind als de verhuizing van de Red 

Sox naar de Boekelsedijk.  

Ivo geeft aan dat de sportclubs elk afzonderlijk op de hoogte zijn gebracht van het budgettekort. 

Daarbij is dezelfde informatie gedeeld als vanavond aan de orde komt. 

De heren Hoevenaars en Hondelink betreuren het dat de sportclubs eerder en apart zijn geïnformeerd. 

Ivo geeft aan dat de gemeente alle zorgvuldigheid heeft betracht om alle betrokkenen op dezelfde dag 

te informeren. De gemeente houdt zich het recht voor om daarbij zelf de volgorde te bepalen. 

 

Budgettekort 

Ivo legt uit dat voor het budgettekort grofweg drie oorzaken zijn aan te wijzen: 

1. De arbeids- en materiaalkosten zijn sinds het aantrekken van de markt flink gestegen. 

2. De aanvankelijke kostenraming is op onderdelen niet volledig en/of te rooskleurig, zoals bij de 

wandelpaden van het materiaal padvast in Park Moleneind en de hekwerken rondom het honk- 

en softbalterrein aan de Boekelsedijk. 

3. Er zijn toezeggingen gedaan aan de projectgroep waarmee geen of slechts deels rekening is 

gehouden in de aanvankelijke kostenraming, zoals de omheinde hondenuitlaatplaats. 

 

Voor het terrein op de Boekelsedijk is ook sprake van onvoorziene kosten, bijvoorbeeld in verband met 

benodigde asbestsanering. 

 

Reactie projectgroep: 

De projectgroep is verontwaardigd. Ingrid Verkuijlen geeft aan dat de gemeente deze kwestie bijzonder 

betreurenswaardig vindt. Enkele projectgroepleden willen met de verantwoordelijke ambtenaren aan 

tafel. Ivo geeft aan dat deze ambtenaren niet meer werkzaam zijn bij de gemeente. Het heeft 

bovendien geen zin om zondebokken te zoeken: we moeten samen werken aan een oplossing. 

Wanneer wordt verwezen naar voormalige wethouders en de toezeggingen die zij hebben gedaan, 

benadruk Ingrid Verkuijlen dat zij is nu als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk is.  

 

Hoe verder? 

Ivo legt uit: het is onwaarschijnlijk dat de gemeenteraad extra geld beschikbaar zal stellen om het 

tekort te financieren. Dus zullen we met een oplossing moeten komen om het budgettekort weg te 

werken. Het college heeft ons daarom de opdracht gegeven om (nogmaals) alle mogelijke oplossingen 

te onderzoeken, inclusief de opties waarvoor in het voortraject niet is gekozen. Van elke optie zullen 

we de voor- en nadelen én de kosten in beeld moeten brengen. Ook het handhaven van de status quo, 

dat wil zeggen de Red Sox in park Moleneind, moet daarbij worden meegewogen. Ingrid Verkuijlen 

heeft die verantwoording nodig om ons uiteindelijke advies te kunnen onderbouwen. 

 

Als gevolg van dit nadere onderzoek is de procedure voor het bestemmingsplan van de Boekelsedijk 

stil gelegd. De procedure voor het bestemmingsplan van park Moleneind loopt gewoon door. 



 

 

Reactie projectgroep: 

Enkele leden geven aan dat er jaren gepraat is over de verhuizing van de Red Sox uit park Moleneind. 

Verhuizing kan wat hen betreft alleen als dat ook voor de Red Sox een goed alternatief betekent. 

De heer Bersi (voorzitter Red Sox) geeft aan dat alleen de Boekelsedijk een optie is voor verhuizing. 

Indien dit niet mogelijk is, dan blijven de Red Sox in park Moleneind. 

Thijs Gevers (voorzitter Octopus) geeft aan dat handhaven van de Red Sox in park Moleneind voor de 

rugbyclub niet acceptabel is in verband met de veiligheidsrisico’s door afzwaaiende ballen. Ivo geeft 

aan dat veiligheid naast parkeren een belangrijk aandachtpunt is, maar het is aan de gemeenteraad om 

te besluiten of de Red Sox op Moleneind blijven of naar een andere locatie gaan. 

 

Parkinrichting Moleneind 

Ook wat betreft de parkinrichting gaan we onderzoeken of besparing van kosten mogelijk is. 

Uitgangspunt blijft echter handhaving van het ontwerp zoals dit door de projectgroep is vastgesteld. 

 

Planning 

De komende maanden gaat de gemeente de verschillende scenario’s (handhaven Red Sox in park 

Moleneind, alternatieve locaties Red Sox en besparingsmogelijkheden parkinrichting) onderzoeken op 

kosten en voor- en nadelen.  

Het streven is om eind augustus/begin september de uitkomsten hiervan met de projectgroep te 

bespreken. Wethouder Verkuijlen benadrukt dat wat haar betreft hierbij ‘alle kaarten op tafel worden 

gelegd’.  

Wethouder Ingrid Verkuijlen zal uiteindelijk een keuze maken voor het meest kansrijke scenario. Dit zal 

ze bij voorkeur 12 september, anders 10 oktober 2019 ter bespreking voorleggen aan de 

raadscommissie REF. Dan moet blijken of dit scenario ook ter besluitvorming aan de raad (in een 

raadsvergadering) kan worden voorgelegd. De raad besluit uiteindelijk voor welke oplossing wordt 

gekozen. 

 

Volgende vergadering 

Een volgende vergadering wordt belegd zodra we alle gegevens voor de diverse scenario’s compleet 

hebben (het streven is eind augustus/begin september). Wellicht dat de gemeente daartoe tussentijds 

nog een beroep doet op enkele projectgroepleden.  

 


