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Beste heer, mevrouw,  

 

U was onlangs aanwezig bij één of allebei de bijeenkomsten over Park Moleneind. Wij vinden het 

belangrijk om u goed te informeren over de aanpak om tot duurzame oplossingen te komen. We 

hebben alle informatie nog eens goed voor u op een rijtje gezet. Deze brief gaat over de 

bijeenkomsten, de vervolgstappen, vragen & antwoorden en de projectgroep.  

 

Helpt u mee? 

Park Moleneind is een fijne en mooie plek in Uden. De knelpunten die soms al jaren ervaren worden, 

zijn in het verleden - ook door de gemeente - niet of onvoldoende opgelost. U maakt regelmatig 

gebruik van het park en weet als geen ander wat oplossingen zijn.  

 

Wij willen heel graag samen met u komen tot de oplossingen waarin de meeste gebruikers zich 

kunnen vinden. Kaders daarbij zijn dat het park multifunctioneel moet blijven en de gemeenteraad 

een afweging zal maken tussen kosten en baten.  

 

Het resultaat moet zijn een gedragen duurzame aanpak voor de knelpunten, zodat Park Moleneind 

voor iedereen weer een plek wordt om van te genieten. Daar gaan we voor! Helpt u ons mee? 

 

Aanmelden projectgroep 

U kon zich tijdens de twee bijeenkomsten al aanmelden voor de projectgroep. De projectgroep 

moet een goede afspiegeling zijn van alle gebruikers van Park Moleneind en daardoor 

ervaringsdeskundigen. Om goed met elkaar in te gesprek te kunnen, bestaat de groep uit ongeveer 

15 personen. 

 

U kunt zich tot uiterlijk 31 juli 2016 nog aanmelden via moleneind@uden.nl of telefonisch bij Sonja 

Derks. Vermeld uw gegevens en geef ook aan in welke ‘rol’ u wilt deelnemen en uw motivatie.  

 

In de bijlage leest u uitgebreide informatie over de projectgroep, bijvoorbeeld over de samenstelling 

en taken.  
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Belangrijke data 

We hadden vooraf al data gepland voor bijeenkomsten van de projectgroep. Omdat met name de 

omwonenden aangaven dat twee weken tussen de bijeenkomsten kort is voor ruggespraak, zijn de 

data aangepast. Daarnaast is er een inloopavond gepland. Noteer of wijzig deze data in uw agenda! 

 

Woensdag 14 september 2016 – 19.30 uur - Overleg projectgroep                         

Woensdag 5 oktober 2016 – 19.30 uur – Overleg projectgroep 

Woensdag 2 november 2016 – 19.30 uur – Overleg projectgroep 

Woensdag 23 november 2016 – 19.30 uur – Overleg projectgroep 

Woensdag 7 december 2016 – 19.30 uur – Inloopavond voor alle gebruikers van Park Moleneind 

 

De locatie waar deze bijeenkomsten gehouden worden, volgt nog bij de uitnodiging.  

 

Communicatie 

Wij hebben een mailbestand gemaakt van alle betrokkenen, waaronder u. Degene die niet over mail 

beschikken, houden we per brief op de hoogte.  

 

Daarnaast vindt u op onze website (www.uden.nl/inwoners/projecten/park-moleneind/) alle 

informatie over het project. Bijvoorbeeld ook het verslag van de bijeenkomsten van 27 juni 

(omwonenden) en 13 juli (alle gebruikers). 

 

Leest u alles goed door. Heeft u dan nog vragen? Mail ze naar moleneind@uden.nl of bel met 

140413 en vraag naar projectleider Sonja Derks.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

S. Derks 

Projectleider park Moleneind, afdeling Maatschappelijke Dienstverlening 
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