VERSLAG KLANKBORDGROEP DESM
Datum:
Aanwezig:

4 februari 2014
DESM: H. Smits, M. van Nieuwenhoven
Wijkbewoners:, , J. Scholts, T. Scholts, P. Kusters, L. Morre,
M. Verspeek, E. Verkennis, dhr. Grandiek.
Gemeente: M. Bessems, R. Deneer, B. Petit

Afwezig:

H. Smeets, E. Cuijpers,S. Nijsen, B. Hendrix, H. Beuten.

1. Welkom
M. Bessems heet iedereen van harte welkom. Op verzoek van een aantal klankbordleden
zijn we bij elkaar gekomen.
2. Stand van zaken
De hoogte van de voetbalvelden is een bewuste keuze en houdt verband met de afvoer
van water en de conditie van de velden..
De bouw van de sportaccommodatie verloopt voorspoedig.
De natuurgrasvelden zijn klaar om ingezaaid te worden. De aannemer bepaalt het moment
waarop dit gebeurt.
De infrastructuur stagneert. Er is namelijk op 2 plaatsen verontreiniging aangetroffen.
Deze grond moet gesaneerd worden, dit kost tijd en geld. De infrastructuur zal voor de
bouwvak gereed zijn.
Het fietspad wordt voorafgaande aan de infrastructuur aangelegd. Dit wordt namelijk
uitgevoerd door de aannemer van de sportvelden.
In februari, april en juni ontvangen de bewoners van Leuken een nieuwsbrief van DESM,
waarin de bewoners worden geïnformeerd.
3. Vragen bewoners
Vraag van fam. Scholts waarom de paden niet worden aangelegd conform de
ontwerptekening.
Het Bureau Kragten heeft inderdaad 1 verbindingspad ter hoogte van de Schanshof laten
vervallen uit oogpunt van verkeersveiligheid.
De fam. Scholts vreest dat ter plaatse door voetgangers en hondenbezitters zelf een pad
wordt gecreëerd. Ook denken zij dat het voetpad als fietspad gebruikt gaat worden.
Het nadeel van een extra pad ter plaatse is dat dit slecht zichtbaar is voor automobilisten.
Afgesproken wordt om eerst te kijken hoe een en ander zich ontwikkelt. Tijdens de
evaluatie volgend jaar wordt bekeken of er alsnog een verbindingspad moet komen. Ook
wordt dan bekeken of er maatregelen tegen fietsers moeten worden getroffen.
Eric Verkennis vraagt of de hoogte van de velden geen geluidsoverlast gaat veroorzaken.
De hoogte van de velden is nauwelijks van invloed op het geluidsniveau.
Han Beuten vraagt de afspraken met DESM over het gebruik vast te leggen in een
zogenaamd handboek.
De nieuwe sportaccommodatie wordt zo breed als mogelijk ingezet voor sport- en
speldoeleinden. Hoofdgebruiker is DESM, medegebruiker is Het Kwadrant. Hoe het gebruik
zich in de toekomst verder ontwikkelt is niet bekend.

Het trapveldje staat binnen de afrastering van DESM en is niet alleen bestemd voor
voetbal, maar ook voor sport en spel van scholen. Het veldje wordt niet verlicht. Het is
mogelijk dat het veldje incidenteel wordt gebruikt voor het plaatsen van een tent,
bijvoorbeeld bij een groter voetbalevenement. In dat geval zal DESM bij de gemeente een
evenementenvergunning moeten aanvragen.
Dergelijk handboek beperkt en doet het gebruik van het park tekort.
Tijdens de evaluatie volgend jaar wordt dit ook meegenomen.
Bericht van Johan Sentjens. Dhr. Sentjens is het niet eens met het kappen van de bomen
in de Achterstestraat.
Voorgesteld is om twee bomen extra te planten en het bezwaarschrift in te trekken.
De heer Sentjens gaat hier niet mee akkoord met als gevolg een officiële hoorzitting. B&W
neemt hierover een besluit. Hiertegen kunnen vergunninghouder en bezwaarmaker weer
in beroep gaan en kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit heeft geen
consequenties voor de verdere uitvoering.
4. Rondvraag
-

P. Kusters stelt voor om weer bij elkaar te komen zodra hier behoefte aan is.
Afgesproken wordt om in maart 2015 te evalueren.

-

H. Smits vraagt of er belangstelling is aan een rondleiding voor de
klankbordgroep?
Hierop wordt enthousiast gereageerd. Het initiatief ligt bij DESM.
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