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Geacht College,

Inleiding
Hockeyclub MHC MEP is in 1930 ontstaan in het prachtige Park Molenwijk. Het grasveld 
werd in de jaren 80 aangevuld met een eerste kunstgrasveld, het clubhuis werd gebouwd en 
het aantal leden groeide gestaag. In 2002 volgde de aanleg van een waterveld, het huidige 
hoofdveld. Ondertussen bestaat de accomodatie uit een waterveld, twee zandgestrooide 
velden en een miniveld. Het is een gezonde vereniging met ruim 800 leden en vele 
vrijwilligers.

Klacht
Aangezien het aantal leden in de loop der jaren dusdanig is gestegen, is de 
verkeerscirculatie toegenomen. De aanrijd- en wegrijdroute is helaas te smal om met twee 
auto's tegelijkertijd te gebruiken en dat geeft problemen. Via een zandpaadje tussen de 
bomen is in de groenstrook een 'vluchtroute' ontstaan, waarvan bezoekers die bekend zijn 
met de situatie dankbaar gebruik maken; een olifantenpaadje. Een noodoplossing zogezegd,
maar geen veilige en duurzame oplossing. 

Oplossingsrichting
Naar aanleiding van ontvangen klachten van leden zijn we ondertussen meerdere malen ter 
plaatse gaan observeren. Met name in het weekend wanneer de wedstrijden gespeeld 
worden en op overige dagen rondom de trainingstijden is er sprake van behoorlijk veel 
verkeer. Stelt u zich eens voor, auto's die elkaar niet kunnen passeren en veel jonge fietsers 
die op datzelfde moment dezelfde route gebruiken. Bijkomend gevaar is dat het 's avonds 
nog vroeg donker is, waardoor het zicht beperkt wordt. Ons inziens erg onveilig en 
onverantwoord.

Uit contact met bestuursleden begrijpen we dat deze kwestie al geruime tijd een heikel punt 
is en dat de problemetiek de aandacht van het bestuur heeft. Voor MEP zou het prettig zijn 
wanneer er vanuit de gemeente meegedacht wordt in een veilige en toekomstbestendige 
oplossingsrichting.

Concreet stellen wij u daarom graag de volgende vragen:
1. Bent u het met ons en de leden van MEP eens dat het een onveilige verkeerssituatie 

betreft?
2. Bent u bereid om met de hockeyclub aan tafel te gaan en constructief mee te denken 

in een veilige en toekomstbestendige oplossingsrichting?
3. Zo ja, wilt u daar een tijdpad aan koppelen, opdat de leden enigszins weten waar ze 

aan toe zijn?



4. Het perceel grond dat thans niet functioneel gebruikt wordt, zou volgens 
fractie BALANS een welkome aanvulling zijn om te komen tot een veilige 
verkeerssituatie. Bent u dat met ons eens en ook bereid om dat samen met de 
vereniging in de duurzame verkeersoplossing te betrekken?

Voor BALANS is verkeersveiligheid een belangrijk punt, vandaar dat wij onze zorgen met u 
delen over deze onveilige verkeerssituatie bij MEP, welke ons inziens praktisch te verbeteren
is. Op veel plekken ontbreekt het aan ruimte om de veiligheid te verbeteren en gelukkig is er 
in deze specifieke situatie wel ruimte aanwezig.
We moeten er alles aan doen om voor onze kwetsbaardere verkeersdeelnemers, jonge 
fietsende kinderen, hier een optimaal veilige route om te gaan sporten te kunnen krijgen.
En zoals u weet, is sport een ander speerpunt van ons. We willen voorkomen dat kinderen 
afhaken om te sporten, omdat het niet veilig genoeg is om met de fiets te gaan, of omdat de 
ouders de kinderen met de auto moeten komen brengen.

De leden van MEP, ook de jeugdige fietsers en hun bezorgde ouders, rekenen op uw 
praktisch doorpakken op korte termijn.

Hoogachtend,

Fractie BALANS:
Mariëlle van Alphen (woordvoerder)
Erica Vos
Wim van der Zanden
Willy van Zuijlen


