SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Stand van zaken over de toekomst van Moleneind
Op 27 februari lazen we op de site van het Brabants dagblad dat wethouder Tuithof aan geeft rond
mei 2016 meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van Moleneind.
(bron : http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/uden/fc-de-rakt-overhandigt-448handtekeningen-aan-wethouder-tuithof-uden-1.5768236 )
Wij waren verheugd te lezen dat er toch zo snel enige duidelijkheid zou komen, zeker omdat er ons
tijdens de gemeenteraad uitdrukkelijk verteld werd dat omdat e.e.a. uitvoerig bestudeerd en
nauwkeurig uitgewerkt moest worden opdat het niet “afgeraffeld” zou worden. Hierdoor hadden we
niet verwacht dit voor de begroting van oktober inzichtelijk te krijgen.
We zijn "rond mei" echter ondertussen gepasseerd en wij willen graag weten:
1.

Heeft de wethouder aan FC de Rakt duidelijkheid gegeven over de toekomst van Moleneind?
Zo ja, wanneer?
Zo nee, is dit aan FC de Rakt medegedeeld?

2.

Welke duidelijkheid is er aan FC de Rakt gegeven?

3.

Zijn ook de omwonende en andere belanghebbenden hierover geïnformeerd?
Zo ja, wanneer?
Zo ja, wat waren de reacties?

Afdoening:

☒ schriftelijk

☐ mondelinge beantwoording
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 21-6-2016
Antwoord:
1.

De toekomst van Moleneind ligt nog niet vast. In een projectteam waarin burgers en
verenigingen deelnemen gaat gezamenlijk gezocht worden naar een oplossing voor de
problematiek rondom Moleneind
Dit is in meerdere gesprekken en mails met de voorzitter van de Rakt gecommuniceerd

2.

Op 30 mei is de planning van het projectteam aan de voorzitter van de Rakt gemaild, hierin is
o.a. opgenomen dat gestreefd wordt naar besluitvorming in december 2016.

3.

De wethouder heeft individueel meerder gesprekken met Redsox, Rakt en Octopus gevoerd,
zowel formeel als informeel. Op 23 mei heeft er een gesprek plaatsgevonden met leden van
het projectteam en het platform West. Het platform is blij dat buurtbewoners worden
betrokken. Inmiddels zijn de buurtbewoners uitgenodigd voor een bewonersoverleg op 27
juni en vindt er 13 juli een overleg plaats met alle betrokken partijen.

Een en ander is opgenomen in de raadsinformatie nota en bijbehorend Pva Moleneind dat op 10 juni
naar uw raad is verzonden
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