Verslag Informatie avond Omwonenden Imboslaan/Veldweg
Organisator: MHC Dieren
Betreft: verhuizing MHC Dieren naar nieuwe locatie gelegen aan de hoek Imboslaan – Veldweg
Datum: 27 oktober 2016
Aanwezig:
De heer Hans Mennings, projectleider Gemeente Rheden
De heer Bart Bongers , namens Kybys (ingenieurs/adviseurs)
Mevrouw Irini Salverda, bewoonster Imboslaan 1
De heer Ton Jansen, bewoner Imboslaan 3
De heer Jos Spanbroek, De Spelerij (Veldweg)
De heer Peter Lokhorst, Stichting Ars Herba (MHC Dieren)
De heer Jos Wortelboer, MHC Dieren
Niet aanwezig (wel uitgenodigd)
Bewoners Imboslaan 1, 2 en 4
Crematorium

De aanwezigen zijn geïnformeerd over:
Ontwerp clubhuis
Parkeervoorzieningen
Ligging Lichtmasten
Geluid
Algemeen:
De bewoners zijn over het algemeen positief over de nieuwe invulling van de plannen en men geeft aan dat de
vereniging en de gemeente goed geluisterd hebben naar de eerdere op- en aanmerkingen die geuit zijn in de
eerste twee informatieavonden voor de omwonenden.
Specifiek:
Ontwerp clubhuis: mooi ontwerp. Geen commentaar.
Parkeervoorzieningen.
In het eerste plan was voorzien in 23 parkeerplaatsen op het terrein van MHC Dieren. Nader onderzoek door
de Gemeente Rheden heeft geleid tot de aanleg van nog eens extra parkeervoorzieningen. Totaal 41
parkeerplaatsen. Er komen twee in/uitgangen. Dit om te voorkomen dat er op 1 in/uitgang
verkeersopstoppingen kunnen ontstaan.

Ligging lichtmasten.
De lichtmasten (totaal 8 per veld) worden geplaatst aan de lange zijde van het veld. Gekozen is voor
led verlichting. Dit om het licht beter te richten op het speelveld. Op de lichtmasten kunnen nog, indien nodig,
kappen worden aangebracht om het licht nog beter op de speelvelden te laten schijnen. De speelvelden
worden zoveel mogelijk aan de al aanwezige atletiekbaan geplaatst. Het gebruik van lichtmasten zal zoveel
mogelijk gebruikt worden voor het hoofdveld (lage veld) en op het tweede veld aan de achterzijde (aan de
atletiekbaan).

Geluid.
Aan de doelen zal een geluiddempende beschermlaag worden aangebracht. Dit neemt niet het totale geluid
weg, maar zal wel het geluid dempen.

Rondvraag:


Mevrouw Salverda heeft een vraag t.a.v. waarde vermindering huis.

De heer Mennings verwijst in deze naar de WOZ beschikking. Dit bezwaar (klacht) staat los van de aanvraag
bouwvergunning zoals deze nu door MHC Dieren is aangevraagd bij de Gemeente.


De heer Jansen wijst op de ‘slechte’ kwaliteit van het wegdek en de berm van de Imboslaan (met
name ter hoogte van de in/uitgangen nieuw Hockeycomplex).

De heer Mennings zal dit intern voorleggen binnen de Gemeente.


De heer Spanbroek vraagt naar de planning.

In afwachting van verkrijgen vergunningen, financiering enz. zal begonnen worden in het voorjaar (maart/april)
2017. Realisatie voor september 2017.


De heer Spanbroek vraagt of het clubhuis ook gebruikt gaat worden als locatie voor leden voor
verjaardagen enz.

MHC Dieren heeft hier nog geen besluit in genomen. Elke aanvraag hiervoor wordt beoordeelt door het
bestuur van MHC Dieren. Indien er wel door MHC Dieren feestjes worden georganiseerd, zullen omwonenden
hierover worden ingelicht en zal indien nodig hiervoor de benodigde vergunningen worden aangevraagd.
Verder geen vragen inzake de inrichting/ligging van het nieuw te realiseren Hockeycomplex.

Dieren, 28 oktober 2016

