
Vraag en antwoord Park Moleneind 
1. Waarom heeft de gemeente nooit iets gedaan aan de 
knelpunten bij Park Moleneind? 
Tot nu toe was er onvoldoende aanleiding voor de gemeente voor een integrale aanpak. Er 
zijn wel steeds specifieke en kleine problemen opgelost. Door het toegenomen 
multifunctionele gebruik van het park, lopen we tegen de grenzen van het park aan en is een 
integrale aanpak nu noodzakelijk. 

2. Wat wordt er bedoeld met duurzame oplossing? 
Een aanpak waarin de meeste gebruikers zich kunnen vinden (in het algemeen belang) en die 
ook langere tijd mee kan. 

3. De gemeente maakt zich er makkelijk vanaf, door de 
projectgroep te laten beslissen. Toch? 
De projectgroep bestaat uit gebruikers en daardoor ervaringsdeskundigen. We hebben ook 
bij andere projecten gemerkt dat als we deze mensen laten nadenken over oplossingen, 
deze ons als gemeente vaak verrassen. Die hadden we als gemeente nooit kunnen bedenken. 
Daarom is de rol van de projectgroep heel belangrijk. Het is wel nodig dat gebruikers dan in 
het algemeen belang kunnen denken en niet alleen voor zichzelf de beste oplossing zoeken. 

De rol van de gemeente is om de ideeën vooral niet teveel te sturen. Maar we zullen wel 
aangeven wanneer bijvoorbeeld bepaalde regels de oplossing niet mogelijk maken. Er is ook 
een moment in de aanpak, waar de inhoudelijk deskundige ambtenaren van de gemeente de 
oplossingen gaan beoordelen. Dit ‘oordeel’ wordt tijdens de bijeenkomsten van de 
projectgroep toegelicht en besproken. 

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de oplossing en het beschikbaar stellen van 
middelen daarvoor. 

4. Wat is de opdracht van de gemeenteraad? 
De gemeenteraad wil voor Park Moleneind een integrale oplossing die voor de meeste 
gebruikers tot tevredenheid leidt. 

5. Wat gaat de projectgroep doen en wie komen er in de 
projectgroep? 
Op de pagina Projectgroep wordt dit nog een keer uitgebreid uitgelegd. 

6. Wat is de rol van de gemeente daarbij? 
De gemeente faciliteert en begeleidt het proces. Zie ook het antwoord op vraag 3. 



7. Hoe ziet de planning er uit? 
Het doel is om aan het einde van dit jaar een door de raad goedgekeurd plan van aanpak 
voor Park Moleneind te hebben liggen, inclusief de kosten daarvan. Dan starten in 2017 de 
voorbereidingen (qua organisatie en financiën) en wordt de oplossing in 2018 uitgevoerd. 

8. Welke plannen bestaan er al? 
In het verleden hebben verenigingen verzoeken tot wijzigingen in het park ingediend. Naar 
aanleiding daarvan is besloten geweest om de Red Sox uit te verhuizen. Bij een nieuwe 
afweging tussen kosten & baten is dat besluit later door het College weer teruggedraaid. 
Over andere voorstellen zijn geen besluiten genomen door het college. En zoals ook al 
aangegeven onder vraag 1, is er nooit gekeken naar een integrale oplossing voor het hele 
park. 

Dat willen we nu graag anders doen. Maar dat kunnen we dus niet alleen. Daarom heeft de 
gemeente (de raad, het college en ambtelijk) besloten tot een aanpak, waarbij alle gebruikers 
betrokken zijn en we niet zelf als gemeente een compleet uitgewerkt plan neerleggen. We 
willen het graag nu goed doen. Dat kan alleen als u ons daarbij helpt! 

9. Wat zijn de randvoorwaarden/ kaders? 
De gemeente wil graag dat het park gebruikt blijft worden voor recreatie, door 
sportverenigingen, voor schoolsport, om de hond uit te laten en voor spelende kinderen uit 
de wijk. 

Op dit moment zijn er geen middelen vrij gemaakt voor een oplossing. Dit betekent dat het 
geld dat voor de oplossing nodig is, aan de gemeenteraad moet worden gevraagd. Er moet 
dus politiek draagvlak zijn voor de oplossing. 

Het park moet zijn parkfunctie voor een groot gedeelte van Uden-West blijven behouden. 
Daarnaast versterkt het de relatie tussen het buitengebied en de kern van Uden. Het vrije 
zicht op de molen en de Petrus kerk vanaf het buitengebied moet behouden worden. 

Om onbelemmerd te kunnen draaien, heeft de molen van Jetten ruimte nodig. 

10. Hoe wordt voortgang gecommuniceerd naar betrokkenen? 
Wij denken dat communiceren per e-mail het makkelijkste werkt. Dan kunnen we van elke 
bijeenkomst een verslag maken. We hebben dan wel alle mailadressen nodig. Ontvangt u 
geen mail, maar wilt u dat wel? Laat het ons dan weten via moleneind@uden.nl. 

Op de pagina Park Moleneind vindt u alle informatie en verslagen die we ook per mail 
versturen. 

 

https://www.gemeentemaashorst.nl/inwoners/projecten/park-moleneind


Heeft u geen e-mail of computer, en wilt u toch op de hoogte blijven, neem dan telefonisch 
contact op met projectleider Sonja Derks via 0413 - 28 19 11. We noteren dan dat u per 
brief steeds geïnformeerd wilt worden. 

11. Hoeveel geld is de raad bereid beschikbaar te stellen voor de 
oplossing? 
Er is in de begroting helemaal geen geld opgenomen voor Park Moleneind. Dat betekent dat 
er aan de raad geld gevraagd moet worden om het Park aan te pakken. De oplossing(en) die 
de projectgroep bedenkt zullen dus ook ingeschat moeten worden op ‘financiële’ 
haalbaarheid en draagvlak bij de raad. 

12. Wat wordt er aan de konijnen gedaan? 
De gemeente heeft fretteurs ingehuurd om het aantal konijnen onder controle te houden. Zij 
vangen met fretten konijnen. 

13. Wanneer wordt het extra veld voor FC de Rakt gerealiseerd? 
Zie antwoord vraag 8. De gemeente Uden heeft geen besluit genomen over het aanleggen 
van een extra of kunstgrasveld voor FC de Rakt. 

14. Hoe zit het met de huidige vergunning van de gebouwen van 
de sportverenigingen? 
We hebben dit als gemeente uitgezocht. Alle vergunningen zijn opgevraagd en daaruit blijkt 
dat alleen onder de zeecontainer een tijdelijke vergunning lag. We hebben op dit moment 
nog niet besloten wat we hiermee als gemeente gaan of moeten doen. 
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