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Verslag projectgroep Park Moleneind, d.d. 29-10-2018 

 

Aanwezig: Jan van den Elzen en Erik Sanders (FC De Rakt); Willeke van Duijnhoven, Anton Hoevenaars 

en Leo Abels (omwonenden); Anne Bootsma (gebiedsplatform-West); Patrick van Kessel (molenaar); 

Ewald van den Wijngaard, Ivo Bouwens, Claus van Heesch, Maud van Weem en Dominique Uittenbogerd 

(gemeente Uden). 

 

1. Opening en mededelingen 

Jan van den Elzen biedt namens FC de Rakt zijn excuses aan, omdat hij de projectgroep niet heeft 

geïnformeerd over het plaatsen van de tijdelijke lichtmasten rondom het kunstgrasveld. De 

projectgroepleden nemen dit voor kennis aan. 

 

Agenda en verslag 

Er zijn deze keer tevoren geen agenda of stukken gemaild. Dit heeft tot verwarring geleid over het 

wel/niet doorgaan van het overleg. We spreken af dat er voortaan altijd minimaal vijf werkdagen 

van tevoren een agenda wordt toegezonden. Ivo Bouwens zal de projectgroepleden die er niet zijn 

als gevolg van de verwarring, persoonlijk bijpraten. 

Willeke geeft aan dat de lijst van aanwezigen in het verslag van de vorige bijeenkomst niet correct is 

weergegeven. Dit wordt aangepast. Vanaf nu zal er een presentielijst rondgaan om dit te 

voorkomen. 

Dominique geeft aan dat het verslag voortaan de vorm krijgt van een afsprakenlijst. 

 

Kunstgras voetbalveld FC de Rakt 

Jan van den Elzen vraagt of er al zicht is op een planning wanneer er definitief lichtmasten geplaatst 

mogen worden rondom het kunstgrasveld. Ivo geeft aan dat het de bedoeling is om het 

bestemmingsplan aan het einde van het jaar aan het College voor te leggen en vervolgens ter 

inzage. De definitieve planning is dan afhankelijk van of er wel of geen zienswijzen worden 

ingediend.  

Ivo geeft eveneens aan dat inmiddels is gecontroleerd of de ballenvangers aan de westzijde van het 

veld binnen de bestemming sport vallen. Dit is inderdaad het geval. De vergunningsaanvraag loopt. 

 

Akoestisch onderzoek 

Leo Abels vraagt waarom er eigenlijk nooit eerder (destijds) akoestisch onderzoek is gedaan voor 

het gehele park. Ivo zal dit navragen. 

 

2. Accommodatie FC de Rakt en Octopus 

Maud van Weem doet verslag van de twee bijeenkomsten van de subgroep ‘accommodaties’. Zij 

hebben een programma van wensen opgesteld. Daartoe hebben alle deelnemers (zonder 

afweging/oordeel) kunnen aangeven wat hun wensen zijn. Daarnaast is benoemd waar de 

verenigingen recht op hebben qua vierkante meters kleedruimten enzovoort volgens de normen van 

de bonden. Een volgende stap is het opstellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden en 

vervolgens een programma van eisen. Daarvoor zijn twee data afgesproken, waarbij onder andere 

Arjen Wouda, de stedenbouwkundig adviseur van de gemeente, zal aanschuiven. 

Daarnaast is besproken wie het bouwheerschap gaat voeren. De voorkeur van de gemeente gaat 

ernaar uit dat de verenigingen het bouwheerschap voeren. Voor de kerst wordt dit definitief 

vastgesteld. 

Op de vraag van Erik “op welke wijze gaat het ontwerp van de accomodaties aansluiten bij het 

overall plan?”, geeft Maud aan dat we landschapsarchitect Stan Elings zullen betrekken bij het 

bepalen van de randvoorwaarden en de uitwerking daarvan. 
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De planning is om in het voorjaar 2019 een eerste ontwerp klaar te hebben. Dat is ook nodig om de 

benodigde juridische toetsing (en mogelijk dus procedures) tijdig in gang te kunnen zetten.  

 

De projectgroep maakt zich zorgen over de planning. Ivo licht toe dat vooral de ontwikkelingen 

rond de bestemmingsplanprocedures (lichtmasten, veld 4 en Boekelsedijk) bepalend zijn. Met name 

zienswijzen die mogelijk worden ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen leiden tot 

vertraging. Ivo zal in elk geval de planning zoals die tot op heden is vastgelegd opnieuw delen met 

de projectgroep.  

 

N.B. (toevoeging ná vergadering) 

De gemeente organiseert een aparte planningssessie met de sportverenigingen FC de Rakt en 

octopus. Hierin zullen we dan de risico’s voor de planning inventariseren en beheersmaatregelen 

vaststellen. 

 

3. Inrichtingsplan park Moleneind 

In antwoord op het verzoek van de projectgroep om Stan Elings te betrekken bij het beoordelen van 

het definitieve ontwerp (DO), geeft  Ivo aan dat Stan bij een volgend overleg inderdaad zal 

aansluiten om te bezien of de uitwerking van het plan past in het gedachtegoed van Stan. 

 

De honden uitlaatzone wordt uitgevoerd zoals weergegeven in het ontwerp dat destijds is 

vastgesteld (= de uitgebreidere omtrek, met de mogelijkheid om rondom beide velden te 

wandelen). Het geheel zal worden omheind met een hekwerk een een haag. 

 

4. Uitvoeringsplan 

Het uitvoeringsplan is aangepast en voor 60% gereed. Ivo stelt voor om hiervoor ook een 

subwerkgroep in te stellen, met het doel te adviseren bij de verdere uitwerking van het 

uitvoeringsplan. Denk aan: maatregelen om bouwhinder te beperken, transportroutes 

vrachtverkeer, beschikbaarheid sportvelden, planning enzovoort. Ivo gaat per mail vragen wie er 

deel wil nemen aan deze subwerkgroep. De voorkeur gaat uit naar een vertegenwoordiging namens 

omwonenden én de betrokken verenigingen. De subwerkgroep zou binnen nu en een maand voor 

het eerst bijeen moeten komen. 

 

5. Wat verder nog ter tafel komt 

Patrick van Kessel vraagt of er al meer duidelijk is over de toe te passen boomsoorten. Ivo geeft aan 

dat Stan Elings hier al wel uitspraken over heeft gedaan in zijn advies (die zal Ivo nogmaals met de 

projectgroep delen), maar dat er nog een compleet groenvoorzieningenplan moet worden 

opgesteld.  

 

Volgende overleg: maandag 26 november as. 20:00 uur   

 

Actielijstje n.a.v. bovenstaande: 

Aanpassen namen aanwezigen in verslag 10/9 DU 

Contact opnemen met niet-aanwezige projectgroepleden om hen bij te praten IB 

Uitzoeken/navragen waarom nooit eerder akoestisch onderzoek is gedaan voor het park IB 

Planning zoals die tot nu toe is vastgelegd delen met projectgroep IB 

Laten weten wie zal deelnemen in subwerkgroep Uitvoeringsplan allen 

Advies Stan Elings over boom- en plantsoorten delen met projectgroep IB 

 


