Toelichting op voorstel park Moleneind
De afgelopen maanden heeft een projectgroep nagedacht over hoe de knelpunten in park Moleneind
het beste opgelost kunnen worden. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van FC De Rakt,
Octopus, Red Sox, omwonenden, de molenaar, Drempels Weg, het Udens College en de gemeente.
Samen hebben ze een nieuwe inrichting van het park uitgewerkt tot een voorstel waarin alle partijen
zich kunnen vinden.
Deze oplossing wil de projectgroep gaan voorstellen aan het college van B&W en de gemeenteraad. Het
college van B&W en de gemeenteraad beslissen namelijk over de daadwerkelijke oplossing
De aanpak
De projectgroep is gestart met de vraag hoe meer ruimte gecreëerd kan worden in het park.
Gezamenlijk is besloten dat de beste oplossing is om één sportclub naar een andere plek te verhuizen.
Verhuizen past het beste bij honkbalvereniging Red Sox, zo vonden zij zelf ook.
Daarna is uitvoerig met elkaar gesproken over hoe alle belangrijke functies (voetballen, rugby,
recreatie, parkeren, ruimte voor de molen, spelen, groene woonomgeving) het best een plek kunnen
krijgen in het park.
Dit waren daarbij de belangrijke uitgangspunten voor de projectgroep:


Park en sportfunctie moeten met elkaar in balans zijn (max 5 sportvelden)



Sportvelden zo ver mogelijk van de huizen vandaan om overlast van geluid en licht te voorkomen



Wijkparkfunctie moet worden versterkt



Er wordt voorzien in het aantal velden dat de sportbonden voorschrijven



Sportvelden moeten aaneen gesloten zijn en zo dicht mogelijk bij de clubhuizen



Molen behoudt haar prominente rol



Er moet een goed alternatief komen voor de club die verhuist

Op basis van deze uitgangspunten is de projectgroep het park opnieuw gaan inrichten met velden,
parkeren, lichtmasten, ruimte voor park & spelen, enzovoort. Meerdere oplossingen zijn uitgewerkt.
Uiteindelijk is bijgaand voorstel de inrichting van park Moleneind, waarin alle partijen zich kunnen
vinden. Alle partijen hebben daarbij compromissen moeten sluiten! Maar wel op een goede manier.
Uitleg bij het voorstel
Dit voorstel bevat de volgende elementen.
Voetbalvelden FC De Rakt
Op basis van de normen van de voetbalbond KNVB mag FC De Rakt beschikken over 5 natuur
grasvelden of 1 kunstgras en 3 natuurgrasvelden.
De projectgroep heeft gekozen voor maximaal 5 sportvelden in het park. Omdat er behalve voor
voetbal ook voor rugby een veld moet komen, is voor voetbal gekozen om te werken met 1
kunstgrasveld. Verder wordt voorgesteld om de voetbalvelden parallel aan de A50 te leggen waardoor
ze zo ver mogelijk van de bebouwing af komen te liggen. Hierdoor vermindert de overlast van licht en
geluid voor omwonenden.
Het kunstgrasveld komt achter de clubhuizen te liggen. Hiermee is het optimaal aan het zicht
onttrokken. Door de bestaande geluidswal en hoge groen geeft deze ligging zo min mogelijk overlast
voor de omwonenden van dat deel van het park. Om het kunstgrasveld komt een hek van 1,80 meter
hoog om het veld te beschermen tegen oneigenlijk gebruik.

FC De Rakt heeft volgens norm van de KNVB meer kleedkamers nodig. Hiervoor wordt nieuwbouw
voorgesteld op de plek waar nu de tijdelijke kleedkamers staan. Het is ook de bedoeling dat de
container uit het park verdwijnt.
Rugbyveld Octopus
Het rugbyveld komt op de plaats waar het huidige honkbalveld ligt. Volgens de norm van hun
sportbond mogen zij beschikken over 1 veld en krijgen ze daarbij net als in de huidige situatie nog een
oefenhoek.
Spelen/park/parkeren
Het spelen blijft op de huidige plek en het park/groen ligt in dit voorstel meer richting Hooihofstraat.
Vanuit de projectgroep is aangegeven dat er een verhard pad moet worden aangelegd, waardoor men
echt een ronde kan wandelen. Het idee is om dit in elk geval rondom het kunstgrasveld te laten lopen.
Na besluitvorming over de inrichting van het park qua velden, verlichting, parkeren enzovoort, wordt
het park verder in detail ingericht. Ook weer samen met een (project)groep betrokkenen.
Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid tot 104 parkeerplaatsen inclusief invalide parkeren. De
parkeerplaatsen komen aan beide zijden van de toegangsweg. Ook komt er een fietsenstalling.
Hoe verder
Zoals aangegeven moet de inrichting van het park op details (bankjes, wandelpaden, beplanting,
spelen, honden uitlaten, enzovoort) nog worden uitgewerkt. Zodra het College en de gemeenteraad
positief besluiten over de voorgesteld indeling, gaan we met de inrichting aan de slag.
Tijdens de inloopavond kunt u uw ideeën hiervoor al aangeven. U kunt zich dan ook aanmelden om
deel te nemen in de groep die de inrichting verder mee vorm zal geven.

