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1 Thema's uitgangspunten 
 

1.1 Overlast 

 

 Hangjongeren 
 
· Op dit moment veel jeugdoverlast. 
· Er wordt gedeald. 
· Einde Hooihofstraat, park in, linksaf. Wordt gedeald en wiet gerookt. Jongeren doen niets 

maar is geen fijn gevoel als je erlangs loopt. 
· Dug-out van de Red Sox is een hangplek. 
· Dug-out Red Sox hangplek, ervaren we als overlast. 
· Veel hangjongeren 's avonds en overdag, andere 'bezoekers' druppelen binnen na trainingen. 
· Door open karakter van park lopen er andere gebruikers (fietsen, brommers op velden ook 

tijdens trainingen). 
· Mensen met brommers op grasmat, hangjeugd. 
· Vernieling bomen. 
· Op dit moment (veel) jeugd(overlast)hangplek. 
· Dug-out en alle andere banken in park worden gebruikt als hangplek. 

 

 Zwerfafval 
· Hooihofstraat park in. Stukje tussen geluidswal en vijver is slecht onderhouden en er ligt veel 

rommel. 
· Velden Red Sox omheinen zouden ze een betere club van zijn, moeten nu alles opruimen. Geld 

ook voor andere clubs daar. 
· Overlast van veel bierflesjes. 
· Vanuit FC de Rakt wordt veel zwerfvuil gevonden. FC de Rakt oneens, ruimen een keer per jaar, 

maar ook wekelijks alle rommel op. Vrijwilliger ruimt rondom de velden op. 
· Zo lang park open is, blijf je zwerfvuil houden. 
· Behalve van zwerfvuil ook overlast van hangjeugd/vandalisme. 
· Veel veldherstel nodig bij verenigingen door vandalisme, vuil/ glas op veld en hondenpoep. 

Voetballen niet door leden. 
 

 Licht 
· Wens van FC de rakt is een hoofdveld langs de A50. Opgemerkt wordt dat licht van de 

lichtmasten dan in de woningen schijnen. Is niet wenselijk. 
· Kijken naar lichtoverlast van masten. 
· Wens van de Rakt in punt 1 is niet juist verwoord. Lichtoverlast voor nieuwe huizen moet 

worden tegengaan. 
 

 Geluid 
· Intensiteit van gebruik van de A50 is enorm toegenomen. Constante zoef-geluiden 
· Sportclubs te nadrukkelijk aanwezig op park, bewoners ervaren geluidsoverlast van sportclubs 

en hondenpoep. 
· Geluidsoverlast alleen bij toernooien en bij regulier gebruik doordeweeks. Niet iedereen 

ervaart het als overlast, Geluid gaat na toernooien nog weleens door. Geluid van speakers 
richten op velden i.p.v. naar buiten. Evenementen worden door verenigingen beperkt. 
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 Dieren 
· Konijnenplaag oplossen. 
· Van Standert tot Hooihofstraat groenstrook/plantsoen waar geen honden uitgelaten mogen. 
· Overlast van hondenpoep groter ervaren dan zwerfvuil. 

 

 Lucht 
· Overlast van de A50 fijnstof en geluid, willen graag meetgegevens. Wat is het effect van 

geluidswal? 
 

 Overig 
· Behouden van FC de Rakt. 
· Prachtig stuk Uden. 
· Club Red Sox wil club behouden, niet per se gebonden aan Moleneind. 
· Groot deel van de leden van FC de Rakt is wijk/buurtgebonden. Andere verenigingen hebben 

leden uit heel Uden of nog verder weg. 
· FC Uden traint op velden waar Octopus en de Rakt niet op mogen omdat ze ingezaaid zijn. 
· Als afgelast wordt door slechte omstandigheden, andere mensen/clubs spelen dan wel op de 

velden die daardoor kapotgaan. Kan omdat het een openbaar park is. 
· Al eerder besluiten genomen dat een club weg zou moeten, dit is nooit opgevolgd. 
· Er moet regelmatig handhaving plaatsvinden boa's ook graag na 17.00 uur en zichtbaar zijn. 

 
  

1.2 Alle functies een plek 

 

 Sport 
· Sportfunctie behouden. 
· Goede afspraken maken tussen de sportverenigingen en omwonenden. 
· Balans tussen gebruikers park en sport. 
· Ballonvaarders en molenaar. 
· FC de Rakt, Octopus en de Red Sox zijn welkom, maar moeten meer ruimte krijgen. 
· Reclameborden nemen toe. Visuele overlast. Liever niet gericht op Aalstweg. 
· Sport kunnen bieden aan huidige leden. Verenigingen zijn locatie gebonden. 
· Rakt is graag in het park. 

 

 Indeling/omgang 
· Rekening houden met elkaar en de verschillende functies verenigen. 
· Goed kijken naar andere indeling van het park. 
· Leg het accent op een park en niet op sportpark m waar sporters gebruik van maken. 
· Elke club genoeg ruimte, mogelijk een of meer verplaatsen. 
· Oog hebben voor duurzame oplossing voor de lange termijn met korte invoertijd. 
· Balans tussen gebruikers park en sport. 
· Ruimte voor iedereen. Geen hoofdveld FC de Rakt achter nieuwe kavels. 
· Omgaan als buren met elkaar. 
· Sociale functie van verenigingen behouden. 

 

 Honden 
· Locatie honden uitlaatgebied. 
· Hondenuitlaatmogelijkheid moet blijven. 
· Hondenuitlaatplaats verplaatsen/ beperken. 

 



1 Thema's uitgangspunten 1.3 Communicatie 
 

 

Gemeente Uden: herinrichting Moleneind 5(7) 
 

 Speelruimte kinderen 
· Speelruimte voor kinderen behouden en liefst uitbreiden. 
· Speelmogelijkheden voor basisschoolkinderen moet behouden worden. 
· Kinderen zijn welkom om te spelen in het park. 

 

 Jongeren 
· Geen voorziening voor jeugd in Uden. 
· Bedoeld wordt dat jeugd/jongeren in Uden nergens terecht kunnen. 
· Moet voorziening voor jeugd in Uden komen, jongeren hebben plek nodig voor sociale 

activiteiten. 
 

 Onderwijs 
· Udens College moet gebruik kunnen blijven maken van de velden. 
· Schoolsport kan gecombineerd worden, is vooral overdag. 
· Udens College wil op fietsbare afstand van de school een sportlocatie. Er zijn al bergingen 

gerealiseerd bij FC de Rakt. 
 

 Overig 
· Alle gebruikers rotzooi achter de kont opruimen. 
· Ballonvaarders zijn belanghebbend en de molenaar. 

 
 

1.3 Communicatie 
 

 Vastleggen 
· Schriftelijk vastleggen wat de uitgangspunten zijn. 
· Alle partijen moeten notie kunnen nemen van uitgangspunten. 
· In ontwerpfase in uitgangsdocument alles vastleggen. 
· In ontwerpfase in uitgangsdocument besluiten en argumentatie vastleggen. 
· Weging van gemeente meenemen in besluitvorming. Prioriteiten moeten zijn aangegeven. 

 

 Informeren 
· Beslissing en motivering delen met iedereen. 
· Via nieuwsbrief of tussentijdse rapportage inlichten via mail. 
· Op tijd stukken binnen van de projectgroep of gemeente zodat er voldoende tijd is om te 

overleggen met achterban. Op tijd betekent voor omwonenden twee tot drie weken nodig 
vanaf ontvangst stukken tot volgende vergadering. 

· Met definitief ontwerp terugkomen bij bewoners en gebruikers. 
· Oplossing zodat iedereen kan zien wat er wordt gepost. 
· Gemeente moet informatie over alternatieven beschikbaar stellen. 

 

 Overig 
· OOM-overleg/sportclubs geven al ruim 6 jaar problemen aan, verwachten nu snelle oplossing 

en uitvoering. Bewoners wachten/wensen ook al minimaal dezelfde tijd oplossingen. 
· Drie bijeenkomsten is aan de magere kant. Moet voldoende tijd worden genomen voor 

kwalitatief goede oplossing. 
· Achterbanoverleg van bewoners moet geregeld kunnen worden (bijv. bij Octopus). 
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1.4 Open karakter 
 

  Hekken 
· Hek om het park. 
· Geen hekken, hagen kan eventueel wel. 
· Geen hekken, open karakter behouden. 
· Hagen zijn al eens eerder aangeplant, zijn toen uitgetrokken door een hondenbezitter 
· Haag moet wel functioneren als afsluiting. 
· Geen hek om het park (uitgangspunt van bewoners). 
· Geen hekken, hagen kan eventueel wel maar visueel wel open. 
· Gedeeltelijk hekken is geen probleem, bijvoorbeeld om het hoofdveld, afhankelijk van 

uitvoering hek (hoogte). 
· Vanwege veldvernieling en eisen KNVB voor hoofdveld wil Rakt een hek. 
· Faire afwegingen waar het gaat om het honoreren van bondsnormen. 

 

 Openbare bestemming 
· Park moet openbaar blijven. 
· Veiligheid. Denk aan zicht op kinderen, gebruikers van het park. 
· Open karakter van park versus sportclubs is het grote heikele punt. 
· Refereren aan oorspronkelijk bestemmingsplan Moleneind. 
· Molenbiotoop (geen windbelemmering). 

 
 

1.5 Veiligheid 
 

 Sport 
· Honkbalvereniging geeft aan dat er veiligheidszone nodig is voor 'overgaande' ballen. 
· Octupus en Red Sox hebben last van elkaar, ballen komen bij andere velden of op geparkeerde 

auto's terecht (aantal keren per jaar). 
· Bij octopus staat publiek op veld, levert gevaar op i.v.m. ballen van de Red Sox. 
· Honden en wandelaars op het veld tijdens wedstrijden leveren gevaar op. 
· Veiligheid rondom honkbal moet beter (regels bond naslaan). 

 

 Verkeer 
· Voetgangers en fietsers moeten elkaar aan kunnen zien komen. 
· Met toernooien wordt op Aalstweg eenzijdig geparkeerd, auto's kunnen elkaar niet meer 

passeren. Geldt op meerdere plekken zoals bij parkeerterrein richting clubhuis. 
· Vanaf de sportvelden en het fietspad kun je via de sloot zo de snelweg op, levert gevaarlijke 

situaties op. 
· Duidelijk zijn of een pad een fiets- of voetpad is, combinatie fiets voetpad handhaven. 
· Geen borden in de wijk (moet geen Kerkenpad worden) 
· Parkeren overzichtelijk houden i.v.m. spelende kinderen. 
· Ouders jeugd FC de Rakt petitie veiligheid. 

 Overig 
· Meer handhaving, meer boa's en wijkagent op straat. 
· Verlichting in het park voor de veiligheid. 
· Gebruikers moeten veilig in het park kunnen zijn. 
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1.6 Toegankelijkheid 
 

 Toe- en ingang 
· Toegankelijk voor iedereen: mensen met een kinderwagen, rollator, scootmobiel, fietsers en 

wandelaars. 
· Eén centrale ingang tot velden en een ingang Hooihofstraat training? 
· Voorrangsbord bij uitrijweg verenigingen. 
· Kiss en ride. 
· Alle kinderen moeten via hoofdingang binnen komen. FC de Rakt stuurt daarop, maar door het  

openbare karakter van het park is handhaven lastig. 
 

 Hulpdiensten 
· Bereikbaarheid voor de hulpdiensten. 
· Voor clubs is het belangrijk dat de nooduitgangen beschikbaar zijn, gemeente zorgen voor 

bereikbaarheid, clubs dit handhaven. 
 

 

1.7 Parkeren 
 

 Afstemmen parkeerbehoefte 
· Park behouden, parkeren regelen 
· Bij Standerd op trainingsavonden en met toernooien erg druk met parkeren 
· Bij Aalstweg parkeerdruk tijdens toernooien 
· Door kavels aan Schepersweg is ruimte voor parkeren afgenomen 
· Parkeren ligt in fout-slag-zone van honkbalveld, ballen kunnen daarom op auto's terecht 

komen 
· Afstemmen van parkeervoorziening op behoefte (toernooien en weekenden) 

 

 Groenparkeren 
· Meer parkeerplaatsen met groene uitstraling en inpassing van parkeren 
· Groenstrook tussen wandelpad en Aalstweg, schuin inparkeren 
· FC de Rakt heeft al eerder bij gemeente plannen ingediend voor groenparkeren (voordat 

bomen werden aangeplant). Daar is geen gehoor aan gegeven. 
 

 Handhaving 
· FC de Rakt en Octopus zet parkeerwachters in tijdens hun toernooien. 
· Dealen voorkomen en veiligheid verbeteren op parkeerplaatsen (verlichting en controleurs). 


