
Overzicht uitgangspunten projectgroep voor park Moleneind 

Afgelopen 1,5 jaar heeft de projectgroep intensief overlegd over een duurzame oplossing voor park 

Moleneind.  Hierbij zijn vanuit alle gebruikers de wensen, behoeften en knelpunten uitgebreid 

besproken. Daarbij heeft elke gebruikersgroep compromissen moeten sluiten. In dit overzicht is per 

uitgangspunt aangegeven wat wel en niet is gehonoreerd. De onderwerpen die niet zijn gehonoreerd, 

zijn beargumenteerd. Daarnaast zijn onderaan nog een aantal afspraken voor het vervolg genoteerd. 

 

Groeimogelijkheden voor verenigingen 

Voor FC de Rakt juist aantal kleedkamers volgens 

normen KNVB realiseren 

 

Tijdelijke kleedkamers worden vervangen door 

nieuwbouw 

 

Veldcapaciteit volgens de normen van de KNVB 

voor FC de Rakt 

 

Het aantal velden in het plan voor de 

herinrichting is de maximale veldcapaciteit in 

park Moleneind, dit beperkt de groei voor FC de 

Rakt en Octopus. 

 

Mogelijkheid heffen entree hoofdveld FC de Rakt  

Invoeren ledenstop voor FC de Rakt en Octopus  

Verlichte oefenhoek voor Octopus  

Red Sox bereid tot verhuizing, onder bepaalde 

voorwaarden 

 

Drie verlichte velden voor FC de Rakt  Twee velden worden verlicht 

 

Open karakter van het park  

Behoud open karakter van het park  

Vrije zichtlijn behouden vanaf de snelweg op de 

molen en de Petruskerk 

 

Meer bloemen en struiken in het park   

Afrastering velden dmv hagen  

Uitsluitend hekwerk om kunstgrasveld FC de Rakt  

 

Overlast van sportactiviteiten 

Beperken lichtoverlast   

Red Sox uitverhuizen en daarmee de overlast van 

rondvliegende ballen oplossen 

 

De twee velden van FC de Rakt richting de 

Hooihofstraat worden niet verlicht en uitsluitend 

gebruikt voor wedstrijden 

 

 

Parkeeroverlast beperken 

Aanleg 92 parkeerplaatsen  

Aanleg 2 invalideparkeerplaatsen  

Aanleg 212 fietsparkeerplaatsen  

Gescheiden toegang voor langzaam en 

gemotoriseerd verkeer 

 

Groene (park)zone realiseren tussen huizen 

Schepersweg en parkeerplaatsen 

 



Alle functies een plek  

Balans parkfunctie-sportfunctie: 

 Maximaal 5 velden 

 Maximaal 1 kunstgrasveld 

 Velden zo ver mogelijk van de huizen 

 Velden aaneen gesloten  

 

Verwijderen bomen voor molenbiotoop  

Plek voor hondenuitlaters in het park: 

 zo ver mogelijk van huizen af 

 sportvelden afschermen  

 

Afgebakend honden losloop terrein  De meningen over al dan niet afbakenen zijn 

verdeeld. Daarbij past afrastering niet goed bij 

het uitgangspunt van een zo groen en open 

mogelijk karakter van het park.  

Versterken wijkparkfunctie: 

 Extra speelplekken/spelaanleiding realiseren 

 Mogelijkheid om rondje te lopen door het 

park 

 Verharde paden 

 Toegankelijkheid voor minder validen 

 

Behoud van het oude kerkenpad  

Trapveld en speelvoorziening verboden voor 

honden + opruimplicht  

Volgens gemeentelijk beleid 

Udens College moet gebruik kunnen blijven 

maken van de velden 

 

 

Veiligheid als gevolg van sportactiviteiten 

Veiligheid in het park in het kader van 

sportactiviteiten: 

 Velden zo ver mogelijk van de huizen  

 Velden op veilige afstand van de A50 

 Ballen vangers alleen op de plekken waar het 

nodig is 

 

 

Afspraken  

Parkeeroverlast beperken   afspraken over handhaving o.a. met borden 

en door BOA’s (gemeente) 

 afspraken tussen omwonenden en 

sportverenigingen 

Veilig A50 (kinderen en honden)  brief aan Rijkswaterstaat verzonden, nog 

geen reactie ontvangen  

Materiaalhok Octopus zo dicht mogelijk bij veld    de exacte plek wordt in overleg bepaald 

Molenerf  de exacte vorm wordt in overleg bepaald 

Beperken lichtoverlast   afgesproken is dat in overleg met leverancier 

van lichtmasten het plan te zijner tijd wordt 

getoetst door de Stichting Verlichtingskunde 

Archeologisch onderzoek  bij de herinrichting van het park wordt het 

verplichte archeologische onderzoek 

uitgevoerd in overleg met de 



Heemkundekring en sportverenigingen 

Plan wordt compleet uitgevoerd  Het laatste ontwerp wordt na de inloopavond 

vastgesteld door het College en aan de raad 

aangeboden. Bij positieve besluitvorming 

wordt dit ontwerp de basis voor de 

herinrichting van park Moleneind. De afdeling 

Ruimte gaat de aanleg organiseren. Dit zal 

uiteraard zijn in overleg met betrokken 

partijen (zoals sportverenigingen, 

omwonenden, molenaar, enzovoort).  

 


