
 

Zie ommezijde 

 

Projectgroep Moleneind 

Tijdens de bijeenkomsten zijn meerdere vragen gesteld over de projectgroep. Graag lichten we het 

proces en de werkwijze hiermee nog een keer uitgebreid toe. De aanpak bespreken we steeds met het 

gebiedsplatform West. 

 

Zoals aangegeven tijdens de bijeenkomsten en in de brief bestaat de projectgroep straks uit: 

 6 of 7 omwonenden (goede verdeling van de straten) 

 2 bestuursleden van FC de Rakt 

 2 bestuursleden van RC Octopus 

 2 bestuursleden van Honk- en softbalvereniging Red Sox 

 1 afgevaardigde namens de Molen van Jetten 

 1 afgevaardigde namens het Udens College 

 1 afgevaardigden van Drempels Weg  

 

Samenstelling 

Tijdens de bijeenkomsten vroeg u naar de wijze waarop de projectgroep wordt samengesteld.  

 

Zoals aangegeven krijgt de projectgroep een zo evenredig mogelijke verdeling vanuit alle gebruikers. 

Komt er vanuit een groep gebruikers een te groot aantal aanmeldingen dan leggen we de keuze bij de 

groep neer, wie er afgevaardigd wordt.  

 

Daarbij kijken we bij omwonenden dat de omliggende straten zo goed mogelijk zijn vertegenwoordigd. 

Komt er uit één straat een te groot aantal aanmeldingen, dan besluiten de buurtbewoners uit die straat 

zelf wie zij afvaardigen.  

 

Na 31 juli, weten we het aantal aanmeldingen en of dat evenredig is verdeeld. Zijn er dubbelingen, dan 

mailen we daarover in de eerste week van augustus. De groepen/straten die ‘dubbel’ vertegenwoordigd 

zijn hebben tot en met uiterlijk 31 augustus 2016 om de afvaardiging te bepalen. U kunt dit per mail 

aan ons doorgeven.  

 

Vervolgens informeren we u rond 5 september 2016 over wie zal plaatsnemen in de projectgroep. 

Indien de namen eerder bekend zijn laten wij u dat zo snel mogelijk weten. 

 

Het is wel belangrijk dat steeds dezelfde personen aanwezig zijn bij de overleggen van de 

projectgroep, omdat de leden een soort ‘geschiedenis’ met elkaar gaan opbouwen. Als je bij de vorige 

bijeenkomst niet aanwezig was, kun je lastiger meepraten.  

 

Proces 

Zoals in de brief aangegeven, kunt u zich opgeven tot en met 31 juli 2016. Bij te veel aanmeldingen 

voor een groep gebruikers, nemen we contact op met deze groep via e-mail on met u te bespreken 

hoe we bepalen wie er afgevaardigd worden.  

 

De datums van de bijeenkomsten vindt u in de brief, die bij deze bijlage hoort.  

 

Om tussen de bijeenkomsten contact te houden met uw achterban, is het belangrijk dat u dat goed 

organiseert. U kunt denken aan een whatsapp groep, of alvast uw eigen bijeenkomsten te plannen, of 

om met elkaar te mailen. Waarschijnlijk heeft u hier al met elkaar over nagedacht.  

 

 

 



 

 

Taken & aanpak 

De projectgroep gaat met elkaar in een aantal bijeenkomsten Park Moleneind opnieuw inrichten. Dat 

gaat als volgt. 

 

1e bijeenkomst projectgroep 

Tijdens deze avond bespreken we de uitgangspunten die zijn opgehaald uit de bijeenkomsten met 

omwonenden en met alle gebruikers. Deze punten worden besproken en ‘gewogen’. Het resultaat van 

de avond is een lijst met criteria waarmee mogelijke oplossingen voor de inrichting van Park Moleneind 

worden beoordeeld tijdens het vervolg. 

 

Om het op een andere manier uit te leggen: als u een auto gaat kopen, heeft u vooraf in uw hoofd 

waaraan de auto moet voldoen. Vindt u dan de kleur belangrijker als het vermogen? Of is het 

belangrijkste dat de auto zo zuinig mogelijk is? Wat weegt voor u het zwaarste. Datzelfde doen we voor 

Park Moleneind.  

 

2e bijeenkomst projectgroep 

Deze avond gaan we tekenen, schetsen en puzzelen op hoofdlijnen. Alle oplossingen die u met elkaar 

bedenkt worden ingepast. U gaat met elkaar in gesprek over wat wel en niet kan. Dan blijft er een 

aantal schetsen over voor de inrichting van Park Moleneind. Deze schetsen gaat u met de projectgroep 

beoordelen langs de criteria die u de vorige bijeenkomst heeft vastgesteld.  

 

Uit de beoordeelde schetsen blijft een aantal ontwerpen over. Deze ontwerpen worden in de weken 

erna door de deskundigen op allerlei gebieden (groen, verkeer, parkeren, sport, kosten & baten, 

enzovoort) bekeken en getoetst. Van de ontwerpen/schetsen zoals de projectgroep heeft opgesteld, 

worden tekeningen gemaakt. 

 

3e bijeenkomst projectgroep 

De getoetste en ‘officieel’ ingetekende schetsen worden weer met u besproken. Uitgelegd wordt welke 

zaken zijn aangepast om de schetsen aan de regels van de gemeente, sportbonden, etc. te laten 

voldoen. Opnieuw worden de tekening langs de criteria gelegd die de eerste avond zijn benoemd. 

Daarna worden de tekeningen nog verder verfijnd op details. Denk bijvoorbeeld aan ‘bestrating of 

gras’. Of ‘natuurlijk spelen’ of ‘speeltoestellen’. Ook zijn deze avond de deskundige ambtenaren erbij 

om vragen te beantwoorden en zaken toe te lichten.  

 

Uit deze avond komen een aantal alternatieven. Het kan er één zijn, of meerdere. Dat ligt aan de 

opbrengst van de vorige bijeenkomsten. 

 

Inloopavond 

De uitgewerkte alternatieven worden gepresenteerd tijdens de inloopavond. Alle gebruikers kunnen nu 

nog aanvullingen geven op de tekeningen.  

 

4e bijeenkomst projectgroep 

De projectgroep bekijkt samen de aanvullingen van alle gebruikers die zij tijdens de inloopavond 

hebben gegeven. De laatste details worden nog gewijzigd aan de tekeningen van de verschillende 

alternatieven. Ook evalueren we de afgelopen bijeenkomsten en bespreken hoe de alternatieven 

worden aangeboden aan de gemeente (college & raad). 

 

 

 


