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Verslag projectgroep Park Moleneind, d.d. 11-02-2019 
 
Aanwezig: Frank van der Dungen (Octopus), Thijs Gevers (Octopus), Jan van den Elzen (FC De Rakt), 
Patrick van Kessel (molenaar), Henny Verstegen, Jan Hondelink, Leo Abels, Dennis Hartevelt, Willeke 
van Duijnhoven, Anton Hoevenaars, Stan Elings, Maud van de Weem, Ewald van den Wijngaard, 
Dominique Uittenbogerd, Ivo Bouwens. 
 
 
1. Agenda en verslag 
Jan Hondelink mist in de notulen zijn vraag naar procesafspraken over het opruimen van het maai- en 
onderhoudsafval.  
Verder wordt het verslag van 10 december goedgekeurd, inclusief de nagekomen opmerkingen van 
Margie Philipse op de notulen van 10 oktober 2018. 
 
2.  Stand van zaken accommodaties 
Maud van Weem licht toe dat FC De Rakt inmiddels officieel is benoemd tot bouw’heer’ (overeenkomst 
is getekend). Zij hebben op hun beurt officieel opdracht gegeven aan architect Andre van der Velden. 
Zodra een eerste schets gereed is, zal deze in de subwerkgroep Accommodaties worden besproken en 
vervolgens worden voorgelegd aan de volledige projectgroep. Op dit moment is de planning daarvan 
nog niet bekend. 
Op de vraag van Jan Hondelink bevestigt Ivo Bouwens dat de gemeente uiteindelijk 
hoofdverantwoordelijk is voor het gebouw. 
Ook heeft de subwerkgroep Accommodaties overlegd met Arjan Wouda (stedenbouwkundige van de 
gemeente) en Stan Elings over de wensen van betrokken partijen. Daarbij is ook gekeken naar 
toekomstscenario’s. We spreken af dat de presentatie van Arjan ook aan de hele projectgroep wordt 
getoond bij de presentatie van het eerste schetsontwerp van de architect. 
 
3. Concept-definitief ontwerp 
Stan Elings licht zijn ontwerp toe. Samengevat: 
 De sportvelden liggen straks verder van de woningen af. Dat is niet alleen prettiger voor 

omwonenden en de sportverenigingen zelf, maar ook voor de parkbeleving. 
 De essentie van het park moet zijn dat je er overal kunt wandelen.  
 De wandelpaden bevinden zich in een soort ‘holle ruimte’ (platte/lage begroeing nabij de paden die 

in hoogte toeneemt naarmate je verder van het pad af kijkt, waardoor je qua beleving het beeld van 
een dal ervaart). 

 Het park biedt straks een hele andere beleving. 
 Op de kaart geven de lichtgroene gedeelten aan waar kort gras komt (dat intensief wordt gemaaid) 

en de donkergroene waar bloemrijke grassen komen (wordt extensief gemaaid en kan hoogtes 
bereiken van max. 1m). 

 Bij het bomenplan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de windroos en is gekeken of de 
bomen uit het soortenadvies van de Stichting Nederlandse Molens passen in het park 

 
We spreken af dat Stan zijn presentatie (via Ivo) nastuurt naar de projectgroep. 
 
Opmerkingen van de bewoners over het concept-definitief ontwerp en de reactie van Stan daarop: 
1. Het hekwerk rond het hondenuitlaatgebied zou met een haag worden ‘aangekleed’. Die zien we 

niet terug in je ontwerp. 
 Ik geef de voorkeur aan bloemrijk gras, omdat je met hagen het gebied teveel compartimenteert. 

Hagen zijn zichtbare lijnen die de doorkijk belemmeren. Die maken de ruimte hokkerig. Ik wil 
zoveel mogelijk een open beeld, een gevoel van vrijheid. Dat bevestig je met landschap dat voor 
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en achter het hek het zelfde is, dat het als het ware doorloopt zonder onderbreking. Ervan 
uitgaande uiteraard dat de hekken zoveel mogelijk transparant zijn. 

 We spreken af dat Stan een foto van het hekwerk stuurt als referentie. 
 Rond de sportvelden komen wel beukhagen die door hekwerk (bedrading) worden ondersteund, 

zodat ze zoveel mogelijk ondoorlaatbaar zijn voor honden. 
2. Wat voor type klaphekken komt er? Die maken doorgaans namelijk erg veel lawaai en zijn moeilijk 

te bedienen door minder validen/rolstoelers.  
 Er komt een type klaphek met rubberen stootrand. Die maken veel minder lawaai. 
 We spreken af dat Stan het toegangshek tot het hondenuitlaatgebied halverwege het pad langs de 

Hooihofstraat verplaatst naar de Y-vork-toegang iets daaronder op de tekening (de eerste 
toegang vanuit het oosten). Ook wordt de toegang aan de westzijde verplaatst naar de aansluiting 
met het ‘olifantenpaadje’ langs de A50 (zuidwest-hoek). 

3. Komen er vuilnisbakken (gewone én voor hondendrollen) en zo ja, waar?  
 Elke toegang tot het hondenuitlaatgebied wordt voorzien van een ‘hondenpoepcontainer’. Verder 

adviseert Stan geen/zo min mogelijk vuilnisbakken te plaatsen, omdat de ervaring leert dat die 
alleen maar rommel aantrekken. 

 We spreken af dat er 3 ‘gewone’ vuilnisbakken worden ingetekend. 
4. Kan het wandelpad aan de Oostzijde (grofweg vanaf Hooihofstraat richting molen) nog verschoven 

worden, westwaarts (verder van de woningen af)? 
 Stan adviseert het pad niet nog verder op te schuiven. 
 We spreken af dat de landmeter van de gemeente met piketpaaltjes zal uitzetten waar het pad nu 

volgens het ontwerp komt te liggen. Leo Abels kan zich er zo van vergewissen dat het pad ver van 
de woning komt te liggen. 

5. Wat zijn de ervaringen met stankoverlast van hondenuitwerpselen in hoog gras? 
Volgens de beheerder van de gemeente houden honden over het algemeen niet van poepen in 
hoog gras. De meeste honden zullen hun uitwerpselen dus achterlaten op het korte gras (waar 
hondenbezitters de poep makkelijk kunnen oprapen). Ook in het hondenlosloopgebied geldt 
overigens een opruimplicht voor hondenbezitters. 

6. Wat betekenen de rode lijnen die op sommige plekken in de tekening voorkomen langs de paden? 
 De rode lijnen hebben geen betekenis. 
7. Waarom is gekozen voor deze locatie van de bankjes? 

Stan geeft aan dat hij vooral voor plekken heeft gekozen, zodat het rustpunten zijn in het park. 
We spreken af dat het bankje aan de oostzijde van het park (tussen Hooihofstraat en molen) iets 
naar het noorden wordt verplaatst. Het bankje dat nu al in de noordwesthoek staat, wordt in de 
tekening toegevoegd (laten we dus staan). 

8. Hoe moeten we het pad interpreteren (in gifgroene, afwijkende kleur) dat door de sportvelden 
loopt? Is dat straks voor iedereen toegankelijk? 

 De afwijkende groene kleur is om aan te geven dat het een verbinding is (met gras), bedoeld voor 
de sporters om ‘over te steken’ naar de andere velden.  

9. Waar komen de maaidepots? Zijn er wel twee nodig? Wat worden de afspraken hierover? 
 Ivo gaat navragen bij de beheerder of we met één depot toe kunnen en wat de afspraken worden 

omtrent de duur tussen maaien en ophalen/opruimen. 
 Stan tekent de maaidepots in op het definitieve ontwerp. 
 N.B. De gemeente wil in de praktijk ervaren of 1 maaidepot volstaat. Is dit niet het geval, dan 

wordt een tweede maaidepot gemaakt. Het maaisel blijft max. 2 á 3 dagen liggen voordat het gras 
wordt afgevoerd. 

10. Is al bekend of de beuk nabij de molen kan worden gekapt? Patrick van Kessel benadrukt dat dit 
voor hem een belangrijke voorwaarde is. 

 Nee, er is nog geen definitief besluit, maar het lijkt erop dat vergunning niet zal worden verleend. 
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11. Hoeveel lichtmasten komen er op de parkeerplaats en wat betekenen de lichtpunten op de 
tekening op de hoeken van de sportvelden? Jan Hondelink wijst op de eerdere afspraak dat er 
verlichting moet komen bij elke toegang tot het park. 
Dit zijn louter artistieke interpretaties van Stan. Voor definitieve lichtpunten wordt een specifiek 
lichtplan opgesteld zodra het concept-definitieve ontwerp is vastgesteld. 
De Aalstweg zal binnen 5 jaren worden gereconstrueerd. Daar komt dan nieuwe verlichting. 
Daarbij worden ook de ingangen van de het park meegenomen. 

12. Wat gebeurt er met de ballenvanger op veld ten noorden van de molen? 
Eerder is afgesproken dat verwijderen niet wenselijk is en dat Patrick van Kessel zal doorgeven wat 
voor de molen een aanvaardbare hoogte is. 

 
We spreken af dat Stan de besproken wijzigingen zal doorvoeren, zodat het concept-definitief ontwerp 
in de volgende bijeenkomst van de projectgroep kan worden vastgesteld tot Definitief Ontwerp (DO). 
 
4. Bestemmingsplannen 
Ivo Bouwens legt uit dat op een drietal punten bestemmingsplannen moeten worden gewijzigd, te 
weten: 

 Verlichting kunstgrasveld 
 Bouwvlak accommodatie 
 Zuidwesthoekje park, in verband met verleggen sportveld 

Juristen van de gemeente adviseren om deze drie wijzigingen in één procedure te bundelen. Dat is 
overzichtelijker/gemakkelijker voor omwonenden/stakeholders én minder kostbaar. Bundeling kan wel 
betekenen dat de herinrichting van het park later wordt uitgevoerd, maar het biedt wel de meeste 
zekerheid.   
 
5. Stand van zaken Boekelsedijk 
Woensdag 12 december 2018 is een inloopavond georganiseerd (vereiste i.v.m. wijziging van het 
bestemmingsplan). In totaal heeft een tiental mensen gebruik gemaakt van de uitnodiging. Zij stelden 
vooral vragen ter verduidelijking van de tekening, bijvoorbeeld over de hoogte van het hekwerk, de 
locatie van het clubhuis en de parkeervlakken. Er waren geen bezwaren. Wel hebben we twee 
schriftelijke reacties ontvangen. 
Ter voorbereiding van de bestemmingsplanwijziging worden momenteel onderzoeken uitgevoerd, 
waaronder een aanvullend onderzoek naar flora&fauna. 
 
6. Rondvraag 
Jan van den Elzen merkt op dat het definitief ontwerp straks weliswaar ‘definitief’ heet, maar dat het 
pas écht definitief is als ook het accommodatieontwerp van de architect is vastgesteld.  
We spreken af dat dit als ‘noot’ aan het DO wordt toegevoegd. 
 
 
Afsprakenlijst 
Vragen beheerder naar gewenste locatie, aantal en procedure omtrent maai-opslag. 
Reactie beheerder: we halen maaisel altijd binnen max. 3 dagen op. Daarbij houden we 
uiteraard rekening met weersomstandigheden. Voordat het stankoverlast kan 
veroorzaken, hebben wij het al afgevoerd. 

IB 

Besluit kapvergunning beuk (zodra bekend) kortsluiten met molenaar IB 
Landmeter vragen om ligging pad uit te zetten met piketpaaltjes en afstemmen met Leo 
Abels 

EVDW 

Sturen/tonen foto ter illustratie van het hekwerk rond het hondenuitlaatgebied  SE/IB 
Aanpassen concept-definitief ontwerp n.a.v. afspraken 11-2-2019 SE 
Toevoegen voetnoot op DO over nog vast te stellen accommodatieontwerp SE 
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Powerpointpresentatie concept-definitief ontwerp d.d. 11-2-2019 naar projectgroep 
mailen 

SE/IB 

Presentatie van Arjan Wouda delen met de hele projectgroep bij de presentatie van het 
eerste schetsontwerp van de architect. 
 

MvdW 

 
Volgende overleg:  
Stan Elings is maandag 18 maart verhinderd. Voorstel: donderdag 21 maart 2019, 20.00 uur zaal 1.46 
gemeentehuis. 


