
 

 

Park Moleneind 

 

AGENDA PROJECTGROEPOVERLEG   

 

Woensdag 20 maart 2019 

20.00 – 21.30 uur 

Kamer D 146 

 

 

Aanwezig: Stan Elings, Patrick van Kessel, Anton Hoevenaars, Jan Hondelink, H. Verstegen, Leo Abels, 

Erik Sanders, Jan van den Elzen, G.J. v.d. Broek, F. van den Dungen, Melvin Kuijs, Ivo Bouwens, Ewald 

van den Wijngaard. 

 

1. Opening en mededelingen. 

Ivo opent de vergadering en heet allen welkom. Ivo geeft een korte uitleg over het verzetten van de 

vergadering. De vergadering is verzet omdat het voor Stan Elings niet mogelijk was om afgelopen 

maandag aanwezig te zijn. Aangezien Stan de aanpassingen aan het plan heeft verwerkt is zijn 

aanwezigheid wel essentieel. De projectgroepleden die niet aanwezig zijn, krijgen de mogelijkheid om 

door Ivo tijdens een aparte bijeenkomst geïnformeerd te worden. Ivo doet hiervoor een 

vergaderverzoek. 

 

2. Vorige verslag. 

Patrick van Kessel geeft aan dat hij nog moet reageren op de vraag hoe hoog een ballenvanger mag 

zijn aan de noordzijde van de molen. Patrick geeft aan dat deze in een windgat niet geplaatst mag 

worden. 

 

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag. 

 

PARK MOLENEIND 

3. Accommodatie FC de Rakt en Octopus. 

Afgelopen dinsdag is er weer overleg geweest met de clubs en de gemeente. Er zijn door de architect 

nog geen concrete stappen ondernomen in de richting van een ontwerp omdat nog niet helemaal 

duidelijk is hoeveel ruimte voor kleedkamers, opslag etc. daadwerkelijk nodig is. 

 

4. Definitief ontwerp Park Moleneind. 

Stan Elings licht het plan toe en bespreekt in het kort de wijzigingen die hij heeft verwerkt op de 

tekening naar aanleiding van de opmerkingen tijdens de vorige bijeenkomst. 

 

Ivo legt uit aan de projectgroep dat voor alle te kappen bomen een kapvergunning is aangevraagd. 

Voor een tweetal bomen is de vergunning niet goedgekeurd, waaronder de beuk bij de molen. De 

omwonenden hebben bij monde van mevrouw Van Duinhoven aangegeven deze boom te willen 

behouden. Ivo geeft aan dat hij een jurist heeft geraadpleegd inzake de molenbiotoop. De heer Kessels 

uit zijn ongenoegen over het feit dat er nog geen uitspraak gedaan kan worden over het wel/niet 

handhaven van de boom en verlaat de vergadering. 

N.b. 

De gemeente houdt vast aan het ontwerp met windgaten voor de molen maar waarbij de twee bomen 

die de heer Kessels wil laten verwijderen, gehandhaafd blijven. 

 



 

 

Dhr. Hondelink vraagt of de dubbele rij Berken langs de Standerd blijft staan en wat er gebeurd met de 

houten palen die er tussen staan. 

Stan antwoordt dat de bomenrij blijft staan. Hij geeft wel het advies aan de gemeente om de rij iets uit 

te dunnen zodat de andere bomen wat levensvatbaarder worden. Ivo geeft aan dat als de paaltjes geen 

functie hebben dat ze verwijderd kunnen worden. 

 

Jan van den Elzen vraagt of er toch op sommige plaatsen en lage ballenvangers kunnen komen omdat 

de ballen anders in de meidoornhaag kunnen komen of toeschouwers zouden graakt kunnen worden 

door een bal. Ivo geeft aan dat de afspraken zoals eerder gemaakt vooralsnog overeind blijven en er 

dus alleen ballenvangers worden geplaatst op de plekken zoals eerder afgesproken. 

 

Jan van den Elzen vraagt of het mogelijk is om naast de buis voor de beregening ook een mantelbuis te 

leggen voor de geluidsinstallatie bij evenementen. 

Ivo geeft aan  dat dit mogelijk is. Jan levert een tekening aan zodat dit kan worden meegenomen. 

 

Jan van den Elzen vraagt of er gaas komt in de haag rondom de velden. 

Antw: Ja 

 

Dhr. Hoevenaars vraagt of de haag langs de A50 opnieuw geplant wordt. 

Antw. De dode planten worden vervangen door nieuwe planten. 

 

Dhr. Hondelink vraagt of dat het pad tussen het kunstgrasveld en de tunnel ook vervangen wordt. 

Antw: Nee, dit valt buiten de werkgrens. 

 

Dhr. Hondelink vraagt waar de speelaangelegenheid aan de zuidzijde is gebleven. 

Antw. Door een “slip of the pen” is deze van de tekening verdwenen. Uiteraard komt deze er wel. 

 

Alle vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ivo stelt bij deze het DO vast. 

Het DO wordt nu nog een keer financieel doorgerekend en gaat dan naar ter vaststelling naar de 

gemeente en ter informatie naar de raad met de volgende kanttekeningen: 

1. FC De Rakt wenst ballenvangers achter de doelen waar die nu niet zijn voorzien ivm 

beschadiging van de ballen en de kans dat toeschouwers geraakt worden door ballen. 

2. De twee bomen, waaronder beuk nabij de molen blijven gehandhaafd ondanks de eis van de 

heer Kessels om deze te verwijderen. 

 

5. Verlichtingsplan. 

Melvin Kuijs (VDL Mast Solutions) geeft een goede, begrijpelijke uitleg over de lichthinderberekening. 

Uit de lichthinderberekening blijkt dat met de beoogde armaturen, de lichthinder ver onder de 

maximaal toegestane norm blijft. Ook als alle lichtmasten in het park branden. 

 

Dhr. Hondelink vraagt of dat de verlichting ook handmatig uitgeschakeld kan worden.  

Antw: De verlichting kan zowel handmatig als door een tijdklok uitgeschakeld worden. 

 

Er zijn verder geen vragen over het verlichtingsplan dat hiermee door de projectgroep wordt 

geaccepteerd. 

 

 

6. Uitvoeringsplan 

Ewald geeft een korte toelichting over de inhoud van het uitvoeringsplan.  



 

 

 

Jan van den Elzen geeft aan dat na de voltooiing van fase 2 de club maar 1 veld verlicht heeft en dat is 

dus te weinig om alle trainingen te kunnen houden.  

Ewald geeft aan dat dit opgelost wordt door op veld 3 tijdelijke verlichting te plaatsen. Dit wordt 

opgenomen in het uitvoeringsplan. Met deze wijziging wordt ook het uitvoeringsplan vastgesteld. 

 

7. Red Sox Boekelsedijk 

Momenteel worden de benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan uitgevoerd. De verwachting 

is nog steeds dat de Red Sox in 2020 op het nieuwe terrein spelen. 

 

8. Rol projectgroep na vaststelling definitief ontwerp, 

Nu het DO is vastgesteld gaat de gemeente over tot de besteksvoorbereiding om in 2020, als het 

bestemmingsplan onherroepelijk is, de uitvoering te kunnen starten. Afgesproken wordt om regelmatig 

bij elkaar te komen om enerzijds geïnformeerd te worden over de voortgang en anderzijds om de 

ontwikkelingen rondom de kleedkamers van Fc De Rakt en Octopus te bespreken. 

 

Rondvraag. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

10. Volgende vergadering 

Een volgende vergadering wordt belegd las er meer duidelijkheid is over de kleedkamers (zie punt 8). 

 


