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Aanwezig: Jan Hondelink, Margie Philipse, Anton Hoevenaars, Patrick van Kessel, Leo Abels, Willeke van 

Duijnhoven, Dennis Hartevelt, Arjen Jeurninck (RedSox), Erik Sanders en Jan van den Elzen namens FC 

De Rakt, Thijs Gevers en Frank van den Dungen namens rugbyclub Octopus. 

 

Afwezig: Annie van Genugten en Dirk van den Berg. 

 

Kunstgras voetbalveld – ballenvangers 

Rond het nieuwe kunstgrasveld zijn op verzoek van FC De Rakt (en in overeenstemming met de 

voorschriften van de KNVB) ten tijde van de aanleg van het veld hoge ballenvangers (hekwerken) 

geplaatst langs de zijde grenzend van de A50, zodat de jongere spelers er ook in de breedte op 

kunnen spelen. De projectgroep betreurt het dat dit niet van te voren met hen is afgestemd, want deze 

ballenvangers maken geen deel uit van het voorlopige ontwerp. Ivo Bouwens biedt hiervoor zijn 

excuses aan en we spreken af dat hij voortaan alle wijzigingen op het ontwerp doorgeeft aan de 

projectgroep. 

 

Kleedlokalen 

De projectgroep wil graag het gehele gebied rondom de gebouwen als totaalplaatje bespreken en niet 

in kleine stukjes.  

Een afvaardiging (bestaande uit: Willeke van Duijnhoven en Patrick van Kessel) van de projectgroep zal 

deelnemen aan de voorbereidende gesprekken met FC De Rakt, Octopus en de gemeente. Deze 

gesprekken worden begin oktober opgestart. 

 

Pannaveldje 

FC De Rakt wil tussen het rugbyveld en het kunstgrasveld een pannaveldje aanleggen op eigen kosten, 

voor de jeugd (met name jeugd die moet ‘wachten’ op familieleden die een wedstrijd moeten spelen). 

Het pannaveldje krijgt een hek van 2 meter hoog om ongenode gasten te weren.  

De meningen binnen de projectgroep zijn hierover verdeeld. We spreken af om het voorstel van het 

pannaveldje te bespreken als het totaalplaatje van de gebouwen van FC De Rakt en Octopus wordt 

besproken. 

 

Bomen herplanten 

De projectleider geeft aan dat de gemeente zal onderzoeken in hoeverre herplanting mogelijk is van 

bomen die moeten worden gekapt. 

Voor diverse bomen moet nog een kapvergunning worden aangevraagd (het is dus nog niet zeker dat 

alle aangemerkte bomen ook daadwerkelijk gekapt mogen worden). 

De keuze van boomsoorten moet nog gemaakt worden en wordt nog voorgelegd aan de projectgroep. 

 

Hondenzone 

De gemeente doet een voorstel voor de hondenzone. Dit alternatief is minder groot dan het volledige 

gebied rondom het westelijke voetbalveld. Daardoor heeft het minder hekwerk nodig, wat het karakter 

van het park te goede komt.  

Volgens de projectgroep is de tijdens de Raadsvergadering een grotere, ruimere hondenzone 

toegezegd, inclusief omheining. De projectleider zal uitzoeken of dit als zodanig in de raadsverslagen 

is vastgelegd. Besluitvorming volgt in de volgende projectgroepbijeenkomst. 

 

Speelvoorzieningen 

Op verzoek van de projectgroep wordt de speelvoorziening nabij de molen ook ingericht met 

voorzieningen voor kinderen vanaf de kleuterleeftijd (en niet alleen voor de doelgroep van 6-12 jaar).  



De andere geplande speelaanleidingen in het ontwerp worden ingericht voor de oudere kinderen van 

6-12 jaar. De stijl van deze voorzieningen is ‘natuurlijk’ (opgaand in het landschap, zoals stapstenen 

en boomstammen). 

 

Uitvoeringsplan 

Het uitvoeringsplan wordt niet inhoudelijk behandeld, maar projectgroepleden geven aan dat er veel 

storende (taal)fouten in zitten. De projectleider zal dit met de auteur bespreken. De heer Hondelink is 

bereid het stuk mee te lezen ter controle op onjuistheden. 

 

Red Sox 

De bestemmingsplanprocedure is gestart.  

Als een van de eerste stappen wordt een omgevingsdialoog opgestart. 

 

 

Openstaande vraag projectgroep 

Wat is het reclamebeleid rond de speelvelden? 

 

 

Data 

 1 oktober 19.45 bij De Rakt, klein comité over de gebouwen 

 8 oktober 19.45 gemeentehuis, projectgroep overleg. 

 

 

 

 


