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Verslag projectgroep Park Moleneind, d.d. 10-12-1028 

 

Aanwezig: Dennis Hartevelt, Leo Abels, Jan Hondelink, Margie Philipse, Patrick van Kessel, Anton 

Hoevenaars, Henny Verstegen, Erik Sanders, Jan van den Elzen, Willeke van Duijnhoven, Arjen 

Jeurninck, Annie van Genugten, Ewald van den Wijngaard, Dominique Uittenbogerd, Claus van Heesch, 

Ivo Bouwens. 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Agenda en verslag 

Mevrouw Philipse geeft aan dat zij nog enkele opmerkingen heeft over het verslag van 10 september 

2018. We spreken af dat ze deze mailt naar Dominique Uittenbogerd, zodat deze toegevoegd kunnen 

worden aan het verslag (zie bijgesloten de opmerkingen en reactie daarop). 

Het verslag van 29 oktober wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

 

3.  Opmerkingen over het DO 

Er is verwarring over de verschillende tekeningen die inmiddels in omloop zijn. Ivo Bouwens bevestigt 

dat het ontwerp van Stan Elings uitgangspunt is. Daar waar de tekening van het definitief ontwerp (DO)  

afwijkt (zoals de kromming van het wandelpad tussen molen en voetbalvelden) wordt de tekening 

aangepast. Stan Elings zal (rekening houdend met reeds afgesproken randvoorwaarden en afspraken 

naar aanleiding van opmerkingen over het definitief ontwerp in de vergadering, zie hieronder) een 

definitief bomen- en het beplantingsplan maken (vóór medio januari 2019). 

 

Randvoorwaarden (voor zover in de vergadering opnieuw bevestigd): 

- Bomenlijst zoals vastgesteld door de Hollandse Molen. 

- Windroostekening molen. 

- Combinatie van hoog en laag gras in het hondenuitlaatgebied.  

- Bebouwing zo klein/geconcentreerd mogelijk (= niet meer dan volgens de minimale voorwaarden 

van de bonden), op het toegestane bouwvlak (daar waar nu ook de bebouwing staat). 

- Eén ballenvanger op het linker voetbalveld. 

- Afscheiding van het hondenuitlaatgebied met een groene rand (haag én hek). 

- Afscheiding van de velden met een haag, inclusief ondersteunende draadconstructie. 

- Padvast als materiaal voor de wandelpaden. 

 

Afspraken n.a.v. opmerkingen over het DO tijdens de vergadering: 

- In reactie op een verzoek vanuit subgroep Accommodaties, zal de stedenbouwkundige meekijken 

naar het ontwerp van het aangezicht van de entree/voorzijde bebouwing. 

- De gemeente zal in het hondenuitlaatgebied opruimplicht instellen en zoveel mogelijk faciliteren 

(bord met instructies naar het voorbeeld in het Sesterpark/Uden-Zuid en weggooibakken). 

- De gemeente zal advies inwinnen bij Drempels weg Uden over de toepassing van klaphekken bij 

de ingang van het hondenuitlaatgebied en vragen naar mogelijke alternatieven. Ook Stan Elings 

zal hierover adviseren. 

- De gemeente zal de ballenvanger nabij de molen verwijderen (conform afspraak). Patrick van 

Kessel laat nog weten welke maximale hoogte eventueel wel mogelijk is.  

- De gemeente zal op de tekening van het DO wijzigen: 

o Dat er een wandelpad doorloopt achter het kunstgrasveld. 

o De straatnaam bij de parkeerplaats. 

o Het verbindingspaadje (naast de ‘oprit’) tussen de Schepersweg en het kunstgrasveld (komt 

te vervallen). 
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o Een definitieve verbinding tussen het wandelpad langs de geluidswal in de zuidwestelijke 

hoek van het park en het wandelpad rond de voetbalvelden. 

o De precieze ligging van de wandelpaden (i.o.m. Stan Elings). 

- De werkgroep accommodatie zal de ontwerpers van de accommodatie en inrichting buitenruimte 

(bestrating/groenvoorziening) vragen nog eens kritisch te kijken naar de status van het 

‘doorsteekpaadje’ aan de Schepersweg naar het kunstgrasveld. Nu lijkt het namelijk alsof daar 

verbinding en dus verkeer mogelijk is vanaf de Schepersweg. Ook wordt aandacht gevraagd voor 

de ‘aankleding’ van de toegangsweg (i.v.m. ongewenst zicht op fietsen/auto’s die het zicht op het 

park ontnemen voor aanwonenden Schepersweg). 

- De gemeente zal het uitvoeringsplan aanscherpen op de ‘groene’ omzoming hondenuitlaatgebied 

- Op advies van de onderhoudsdeskundigen van de gemeente zal de verharding van de 

parkeerplaats worden uitgevoerd met klinkers op de rijd- en loopgedeelten (zijn beter bestand 

tegen manoeuvrerende auto’s/blijven beter egaal, ongeacht weersomstandigheden) en 

graskanttegels op de parkeervlakken in plaats van volledig padvast.  

- Er wordt gekozen voor behoud van het verbindingspaadje/toegangspaadje vanaf de Aalsterweg 

(kerkepad).  

- De gemeente zal het voorstel met de speeltoestellen (inrichting speelplekken) te zijner tijd 

aanvullen met voorstellen voor meubilair zoals bankjes/picknickbank en aan de projectgroep 

voorleggen. 

- We gaan de inrichting van het hondenuitlaatgebied (én de instructies) eerst realiseren en 

bespreken dan in de evaluatie of de voorzieningen voor en vooral sturing van hondenbezitters 

moeten worden uitgebreid voor gedeelten rondom/buiten het hondenuitlaatgebied. 

- De jeu-de-boules baan blijft behouden, maar wordt wel opgeknapt. 

 

Update subgroep accommodaties 

De subgroep is drie keer bijeen gekomen. De laatste keer schoof de stedenbouwkundige van de 

gemeente aan om samen te bepalen waar de extra bebouwing (het stukje ‘meer’ dan er nu staat) zou 

kunnen komen. 

Eerst wordt nu geregeld dat de sportverenigingen zelf het bouwheerschap kunnen regelen. 

Daarna zullen de sportverenigingen een architect vragen om een eerste schetsontwerp te maken. 

Dat schetsontwerp wordt aan de projectgroep voorgelegd. 

Opmerking FC de Rakt/Erik: veel details van (en rondom) de accommodaties moeten nog worden 

ingevuld/gespecificeerd. Op die punten kan de het dus zijn dat het DO nog moet worden 

aangevuld/verfijnd. 

 

Planning 

2018 - Concept-uitvoeringsplan (aangepaste versie) gereed. Wordt projectgroep 

toegezonden. Te bespreken in volgend projectgroepoverleg. 

Januari 2019 – Definitief ontwerp Stan Elings gereed. Te bespreken in volgend projectgroepoverleg. 

 

Volgende bijeenkomst projectgroep: maandag 11 februari 2019, 20.00 uur. 

 

Rondvraag 

Ivo geeft aan dat de ballenvangers bij het kunstgrasveld vergund zijn. Dat betekent dat de vergunning 

nu ter inzage ligt. Er is nog enkele weken mogelijkheid om bezwaar te maken. 
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Aanpassing verslag d.d. 10 september 2018 n.a.v. nagekomen opmerkingen Mevrouw Philipse  

 

Mevrouw Philipse heeft (i.v.m. haar afwezigheid bij de vergadering van 29 oktober) de volgende  

opmerkingen over het verslag van 10 september 2018: 

 

Bij de aanwezigen ontbreek ik, terwijl ik wel aanwezig was. Als aanwezig staat nu Mevr. Rutten, maar 

zij was er niet. 

Reactie: Dit is ook al opgemerkt door mevrouw Van Duijnhoven tijdens de vergadering van 29 oktober 

en destijds al gecorrigeerd in het verslag. 

 

Onder punt 1 staat dat op verzoek van De Rakt de hoge ballenvangers zijn geplaatst. In de vergadering 

is echter aangegeven door Ivo dat deze hoge ballenvangers zijn geplaatst, omdat hij dat nodig vond. 

Reactie: Dat klopt. Deze ballenvangers zijn in opdracht van projectleider Ivo Bouwens geplaatst.  

 

Onder punt 1 staat nu dat deze hoge ballenvangers in overeenstemming zijn met de voorschriften  van 

de KNVB. Dat is in de vergadering niet gemeld en dat klopt inhoudelijk ook niet. 

Reactie: Dat klopt. Het gaat niet om voorschriften, maar om een advies van de KNVB.  

 

Ik mis onder punt 1 dat Ivo in de vergadering heeft medegedeeld dat  het vergunningstraject voor deze 

hoge ballenvangers nu loopt. Daarop heb ik gevraagd of dat betekent dat deze illegaal door de 

gemeente zijn geplaatst. Daarop is door Ivo bevestigend geantwoord, waarop ik heb aangegeven dat ik 

vind dat het echt niet kan dat de gemeente überhaupt illegaal iets plaatst. 

Graag zag ik dit in het verslag verwoord. 

Reactie: Akkoord.  

 

Onder punt 5 staat: de gemeente doet een voorstel voor de hondenzone. Nu is 'de gemeente' een 

tamelijk vage omschrijving. Ten tijde van het voorstel is duidelijk vermeld dat het hier gaat om een 

puur ambtelijk voorstel. Het zou goed zijn  als dit ook als zodanig in het verslag wordt opgenomen. 

Reactie: Akkoord.  

 


