
 

 

*CONCEPT* 20.021229  

D00173462 Verslag  Verslag bijpraat moment 10 februari 

VERSLAG
 

 

Zaakdossier: D00173462 

 

Verslag van de vergadering van de Projectgroep park Moleneind/Uithuizing Red Sox  

 

10 februari 2020 om 19:30 uur. 

 

Aanwezig : Jan vd Elzen (FC de Rakt),  

  Frank vd Dungen (RC Octopus), 

  Thijs Gevers (RC Octopus),   

  Patrick van Kessel (molenaar),  

  Anton Hoevenaars (buurtbewoner),  

  Jan Hondelink (buurtbewoner),  

  Henny Verstegen (buurtbewoner),  

  Leo Abels (buurtbewoner),  

  Annie van Genugten (Gebiedsplatform West),  

  Arjen Jeurninck (Red Sox),  

  Lex Bersi (Red Sox).     

   

Gemeente:  Ingrid Verkuijlen (wethouder),  

  Pim van Drunen (projectleider),  

  Maud van der Weem (beleidsadviseur sport),  

  Dominique Uittenbogerd (communicatieadviseur). 

 

1. Opening 

Ingrid opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze deelt haar blijdschap over het besluit van de 

Raad om zich ook te scharen achter het herinrichten van Park Moleneind en het uithuizen van Red Sox 

conform het opgestelde ontwerp. Daarmee wordt dus ook het extra budget beschikbaar gesteld. 

Ze benadrukt dat ze graag op korte termijn deze vergadering heeft willen beleggen om nu 

daadkrachtig aan de slag te gaan. Daarvoor liet haar agenda helaas maar één datum toe op korte 

termijn. Anders zou deze vergadering pas na de carnavalsperiode plaatsvinden. In het vervolg zal de 

gemeente meer dan een datumoptie voor de vervolgvergaderingen voorleggen aan de groep. Dan 

kiezen we de datum waarop de meesten van de projectgroep kunnen. 

 

2. Bestemmingsplanprocedures 

Pim licht de stappen toe die nog doorlopen moeten worden volgens de bestemmingsplanprocedure(s). 

Er lopen 2 procedures: 

1. Boekelsedijk: 

 > Voorbereidingsfase is afgerond 

 > Op dit moment: check op tussentijdse wijzigingen in wet- en regelgeving 

 > Daarna:  

  - Ontwerpbestemmingsplan ter inzage > staat 6 weken open voor zienswijzen 

  - Verwerken evt. zienswijzen. Tijdpad afhankelijk van aantal en inhoud zienswijzen 

- College van B&W en gemeenteraad moeten evt. aanpassingen vaststellen (ongeveer 2 

maanden) 

  - Vastgesteld bestemmingplan ter inzage > staat 6 weken open voor bezwaar 

 



 

 

  - Evt. mogelijkheid tot beroep 

2. Park Moleneind: 

 > Op dit moment: Voorbereidingsfase  

> Z.s.m. contouren bepalen voor accommodaties, zodat deze opgenomen kunnen worden in 

bestemmingsplanwijziging (subwerkgroep) 

 > Daarna: 

  - Opstellen ontwerpbestemmingsplan 

  - Ontwerpbestemmingsplan ter inzage > staat 6 weken open voor zienswijzen 

  - Verwerken evt. zienswijzen. Tijdpad afhankelijk van aantal en inhoud zienswijzen  

- College van B&W en gemeenteraad moeten evt. aanpassingen vaststellen (ongeveer 2 

maanden) 

  - Vastgesteld bestemmingplan ter inzage > staat 6 weken open voor bezwaar 

  - Evt. mogelijkheid tot beroep 

 

3. Uitvoeringsplan/Aanpak Park Moleneind 

Voor de aanpak van Park Moleneind bestaan er 2 opties: 

 Het uitvoeringsplan van 2019 ter hand nemen en volgens dit schema en de daarin gemaakte 

afspraken tot uitvoering overgaan. Dit kan pas nadat  de gehele bestemmingsplanprocedure 

van Park Moleneind is doorlopen, met  als consequentie dat we naar verwachting pas volgend 

jaar kunnen starten met de werkzaamheden. 

 Kiezen om het uitvoeringsplan te starten met onderdelen die nu - conform het huidige 

bestemmingsplan van het park - uitgevoerd kunnen worden. Pim stelt voor om nader te 

onderzoeken wat er allemaal gedaan kan worden. Uit de eerste brainstrom van de gemeente is 

geopperd om te starten met het draaien van veld 3 en daarbij zoveel mogelijk parkinrichting 

uit te voeren. 

 

4. Aanpak Boekelsedijk 

Samen met Red Sox wordt het uitvoeringsplan concreet gemaakt voor het honk- en softbal veld. Dit zal 

parallel aan de bestemmingsplanprocedure gedaan worden. Ook hierin zal gekeken worden wat er al 

conform het huidige bestemmingsplan uitgevoerd kan worden.  

 

5. Opmerkingen/aandachtspunten/actiepunten die aan de orde kwamen: 

 Waarom moet gemeente Landerd nog goedkeuring geven aan de budgetoverschrijding? 

 Dat heeft te maken met afspraken die gemaakt zijn over deze periode ter voorbereiding van de 

herindeling. Beide gemeenten hebben elkaar hun boekhouding overlegd en afgesproken elkaar te 

informeren bij afwijkingen. We verwachten dat de raad van Landerd ook akkoord zal gaan. 

 Het huidige rugbyveld is sterk ‘versleten’. Het is van onvoldoende kwaliteit, zeker als er straks – 

tijdens de overige werkzaamheden in het park- tijdelijk intensiever gebruik van moet worden 

gemaakt. 

 Gemeente gaat kijken in hoeverre renovatie/herstel in de reguliere onderhoudscyclus kan worden 

meegenomen. 

 Data om rekening mee te houden:  

 Octopus organiseert in het weekend van 28-29-30 augustus een ‘pre-seizoen toernooi’ 
(tevens opening seizoen). Dan is dus veld 3 nodig. 

 Red Sox seizoen: 28 maart – half oktober. 

 7 juli 2020 Gilde. 

 Het zou mooi zijn als de parkeervakken ook mee kunnen in de werkzaamheden die nu al worden 

opgepakt. 

 Gemeente gaat checken of ‘verkeer/parkeren’ inderdaad onder het huidige bestemmingsplan valt 

en dus al kan worden aangepakt. 



 

 

 Bij aanpak parkeervakken wel tijdig aanwonenden informeren! Tijdens werkzaamheden zullen 

bezoekers sportclubs immers gebruik maken van aanloop/oprit via ventweg bij hen voor de deur. 

 In hoeverre worden de velden en specifiek het rugbyveld, voorzien van beregeningssystemen? 

 Pim gaat dit checken. 

 De werkgroep accommodatie pakt z.s.m. de draad weer op en heeft dan volgens Maud nog 

ongeveer 3 bijeenkomsten nodig om tot een voorstel te komen. Dit wordt ook nog voorgelegd aan 

de voltallige projectgroep. 

 Graag de goede ‘veldbenaming’ aanhouden.  
 De kwaliteit van de huidige velden is slecht. De projectgroep adviseert om grondmonsters te 

nemen om te beoordelen in hoeverre moet worden bemest/gemixt vóórdat nieuwe velden worden 

aangelegd op de schrale ondergrond. 

 Is waarschijnlijk al in voorzien in werkplan, maar Pim zal dit natrekken. 

 Over de rol van de projectgroep en de onderlinge communicatie: 

 Pim zal de projectgroepleden de komende maanden tweewekelijks via e-mail informeren over 

de voortgang van beide bestemmingsplanprocedures en mogelijke werkzaamheden op beide 

locaties die nu al wel kunnen worden uitgevoerd, ongeacht bestemmingsplanprocedures.  

 Mocht er vanuit de gemeente of de projectgroep behoefte zijn aan een plenaire 

toelichting/bespreking, dan laten we dat elkaar weten en organiseren we een 

projectgroepoverleg.  

 Daarbij stellen we steeds meer dan één datumoptie voor, waarbij gekozen wordt voor de 

datum waarop de meesten kunnen. 

 

6. Sluiting 

Pim sluit om 20.45 uur de vergadering.  



 

 

Actielijst 

Nr. Onderwerp Conclusie Actie 

1.  Vergaderschema Voortaan meerdere opties delen met projectgroep Gem Uden (PD) 

2.  Bestemmingsplan Gemeente zal een stappenplan voor de doorlopen 

bestemmingsplanprocedures delen met de 

projectgroep 

Gem Uden (PD) 

3.  Bestemmingsplan Op korte termijn worden de contouren van de 

accommodaties verder uitgewerkt met de 

subgroep 

Subgroep 

accommodatie 

4.  Uitvoering Gemeente zal een concept stappenplan opstellen 

voor de uitvoering van park Moleneind, de 

projectgroep kan hier nog op reageren 

Gem Uden (PD) 

Projectgroep 

5.  Kalender Gebruikers wordt verzocht belangrijke data te 

delen met de gemeente 

Gebruikers 

6.  Rugbyveld Gemeente gaat na in hoeverre renovatie/herstel 

nu is opgenomen in de onderhoudscyclus 

Gem Uden (PD) 

7.  Communicatie Pim zal de komende maanden tweewekelijks een 

email versturen met stand van zaken 

Gem Uden (PD) 

8.  Communicatie Mocht er vanuit de projectgroep behoefte zijn aan 

een plenaire bespreking, dan meldt men zich 

Allen 

    

 


