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Schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en wethouders
Onderwerp: Ruimtelijk Plan sportpark Moleneind en betere faciliteiten FC De Rakt
Woensdag 20 januari stond er een uitgebreid artikel in het Brabants Dagblad over de
grenzen waartegen voetbalvereniging FC De Rakt aanloopt als gevolg van de forse groei
in het aantal leden. In 13 jaar tijd is het aantal leden van de vereniging gegroeid van 35
naar 530. Hierdoor heeft FC De Rakt een tekort aan wedstrijd- en trainingsvelden.
Fanatieke voetballertjes balen als trainingen of wedstrijden alweer worden afgelast, zo
vermeldt het artikel. Tevens ontstaan er op de zaterdag en zondag op het sportpark
Moleneind parkeerproblemen. Dit brengt parkeeroverlast met zich mee in de wijk
Moleneind-Groenewoud. Tevens is sprake van een verkaveling van het sportpark dat niet
logisch is. Het rugbyveld en de hondenuitlaatplaats liggen bijvoorbeeld tussen het
hoofdveld en de trainingsvelden in. D66 vindt dat hier sprake van een verre van ideale
situatie. De D66 fractie stelt het college daarom de volgende vragen.
Vragen:
1. Is het College evenals D66 van mening dat er sprake is van een situatie die niet
wenselijk is voor FC De Rakt als ook de wijk Moleneind-Groenewoud ten aanzien
van de parkeerdruk die sportpark Moleneind in de wijk veroorzaakt?
2. Is het College ook van mening dat sportpark Moleneind om een nieuw ruimtelijk
plan vraagt waarbij gekeken wordt hoe de sportverenigingen De Rakt, Octopus en
Red Sox zo goed mogelijk gefaciliteerd kunnen worden, de bereikbaarheid van de
sportverenigingen verbeterd kan worden en de parkeer- en eventuele
verkeersdruk op de omliggende wijk wordt verlicht?
3. Is het College bereid om in samenwerking met de verenigingen en een
vertegenwoordiging van de wijk een plantraject op te starten met daarbij het doel
te komen tot een haalbare en betaalbare ruimtelijke visie waarbij FC de Rakt en
ook de andere sportverenigingen zo goed mogelijk gefaciliteerd worden, de
parkeer- en verkeersdruk op de wijk verlicht wordt en waarbij de optie betrokken
wordt eventueel één of meerdere verenigingen te verplaatsen naar een nieuw in te
richten locatie?
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Antwoord door College van burgemeester en wethouders van Uden
Datum: 15 maart 2016
Antwoord:
Inleiding:
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Beheer- en beleidsplan sportvelden en
terreininrichting gemeente Uden heeft wethouder Tuithof een toezegging gedaan om
voor de raadsvergadering van 18 februari jl. een memo aan de raad te doen toekomen
waarin hij ingaat op de problematiek van Moleneind alsmede een doorkijkje geeft op een
door het college nog vast te stellen Plan van Aanpak waarover de raad t.z.t. zal worden
geïnformeerd.
Op 12 februari heeft de wethouder de raad deze memo doen toekomen. In deze memo
is, in inhoudelijke zin, reeds een beantwoording op uw vragen opgenomen, en m.n. op
uw verzoek in vraag 3 om met alle betrokkenen een plantraject op te starten.
1. Wij zijn met u van mening dat de officiële status van Moleneind als zowel een
openbaar park (voor omwonenden) als een terrein met sportvelden voor een
drietal verenigingen, en dit dicht op een omliggende woonwijk, over en weer
hinder met zich mee brengt. Die hinder, waaronder de door u genoemde
parkeerdruk, is niet eenvoudig op te lossen.
2. Ja, het gemengde karakter van Moleneind vraagt om een andere inrichting
tenminste op onderdelen van het gebied. Een openbaar park en sportvelden zijn
niet makkelijk te combineren.
3. Ja, wij willen bij de aanpak de sportverenigingen, de omwonenden, de molenaars
betrekken en eventuele andere belanghebbenden. Wij hebben over de aanpak al
gesproken met de sportverenigingen en het gebiedsplatform. Zij onderschreven
onze voorstellen voor die aanpak. Er is bereidheid bij de partijen om mee te
denken om zo verbeteringen te bereiken die alle partijen ten goede komen. Het
zal echter niet eenvoudig zijn om verbeteringen zo te ontwerpen dat de belangen
van alle partijen gediend worden. Maar dat zien wij wel als de opgave waaraan wij
met alle partijen willen werken. Wij werken wat we nu al hebben opgehaald om in
een plan van aanpak die aan het college ter vaststelling zal worden aangeboden.
Wij informeren daarna de raad hier over. En proberen voortvarend te werk te gaan
zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. Het zullen vooral de betrokken
partijen moeten zijn die de oplossingen dragen.

