
Reactie Ontwerpbestemmingsplan Sportpark Heihoef.  

 

Werkgroep Heihoef 

 

Geachte gemeenteraad,  

Namens de werkgroep Heihoef hebben we het gepresenteerde Ontwerpbestemmingsplan Sportpark 

Heihoef bestudeerd.  

Daarbij zijn ons de volgende punten opgevallen: 

 In de berekeningen m.b.t. de benodigde parkeercapaciteit is ervan uit gegaan dat het 

zwaartepunt op de zaterdag ochtend ligt. Er is geen berekening te vinden van de capaciteit 

die nodig is gedurende de week. Er zijn echter tijdens de reguliere trainingen op het 

sportpark ook avondcursussen op het St- Joris en andere activiteiten (ouderavonden, 

schoolfeesten. 

 De berekeningen zijn gebaseerd op 5 velden. Deze vijf velden zijn er echter minder dan het 

huidige aantal velden waarover de clubs de beschikking hebben. Het vermoeden is dus dat 

er meer parkeerplaatsen nodig zullen zijn dan de norm voor 5 velden toelaat.  

 Bij de berekening van het aantal parkeerplaatsen van het sportpark zijn alleen de 

voetbalvelden in de formule meegenomen. Parkeercapaciteit voor de honkbalvereniging  is 

buiten beschouwing gelaten, aangezien zij op een niet nader gedefinieerde locatie zouden 

parkeren (welke en is dit toekomstbestendig? ). Ons inziens dient bij de berekening van het 

aantal parkeerplaatsen van het  sportpark de totale oppervlakte sportvelden (dus inclusief 

de honkbal) meegenomen  te worden. 

 In de aan ons gepresenteerde plannen zou er ook een parkeerplaats voorzien worden aan 

de zuidkant van het sportpark bij de honkbalvelden. Wij constateren nu dat deze onterecht 

is komen te vervallen op basis van een onvolledige berekening. 

 

Hoe ervaart de buurt de praktijk? 

 Verkeersbegeleiders (bijvoorbeeld ingehuurd door het St-Joris) niet effectief zijn. Bezoekers 

parkeren nog altijd in bermen, onder parkeerverbodsborden, het bospad en op de oprit voor 

huizen.  

 Zelfs tijdens de meest drukke momenten, wordt de parkeerplaats bij de begraafplaats (door 

verkeersbegeleiders aangewezen), niet gebruikt. 

 De doorstroming van de Achterbeekseweg stropt, waardoor de Speckenlaan niet meer 

bereikbaar is.  

 Bij grote drukte wordt er momenteel ook geparkeerd in de wijk (Speckenlaan, bospad langs 

sportveld en zelfs op de oprit van bewoners aan de Achterbeekseweg) . Dit staat haaks op 

het ontwerpbestemmingsplan waarin gesteld wordt dat er voldoende capaciteit zou zijn op 

het parkeerterrein van de Heihoef in combinatie met de parkeercapaciteit van het St-joris 

college.  

 Hoewel de Roostenlaan vanaf Eikenburg is ingericht als fietsstraat,  wordt hier regelmatig 

onveilig gereden langs voetgangers en fietsers. Te verwachten valt dat het aantal fietsers 

enorm zal toenemen. Wij vinden, met het oog op de verkeersveiligheid, paardentrailers en 



fietsende jeugdvoetballers  een ongelukkige combinatie. Herinrichting van dit 

weggedeelte,,zijnde primaire fietsroute,  t.b.v. de verkeersveiligheid lijkt geen overbodige 

luxe . 

 De lichtmasten veroorzaken een behoorlijke lichtvervuiling met lichthinder voor de 

omwonenden. 

 Feesten en partijen (verhuur van kantine voor persoonlijke doeleinden?) tot in de late 

uurtjes in het verleden behoorlijke geluidsoverlast hebben veroorzaakt voor omwonenden. 

 Er ’s nachts regelmatig dubieuze praktijken plaats vinden op de parkeerplaats Heihoef. Deze 

parkeerplaats zou op een structurelere basis kunnen worden afgesloten dan wat nu het 

geval is.  

 

Daarom willen we als buurt het volgende vragen om de hinder voor de omgeving te beperken en de 

veiligheid te vergroten:   

 Herziening van de parkeercapaciteit berekening om zowel weekend als week belasting te 

modelleren.  

 Bewegwijzering & handhaving kan helpen bij het reguleren van de verkeerstromen. Een 

duidelijke bewijzering naar de correcte parkeerplaatsen en een handhaving van de 

parkeerverbodszones, hetgeen nu niet gebeurt, zullen nodig zijn.   

 Het parkeren in de bermen op de Achterbeekseweg en op de Roostenlaan blokkeert het 

verkeer, vermindert het zicht voor overstekende fietsers (o.a. Speckenlaan naar 

Roostenlaan) en voetgangers en verhindert de doorstroming. Plaatsing van boomstammen 

of natuurstenen in de bermen, zoals al in gebruik is bij het St-Joris college blijkt effectief. We 

zouden deze dan ook langs de Achterbeekseweg en Roostenlaan geplaatst willen zien 

worden.  

 maatregelen, zowel fysiek (boomstammen) als op het gebied van handhaving d.m.v. een 

parkeervergunning,om parkeeroverlast in de omgeving te voorkomen, dienen genomen te 

worden. 

 De aanvullende parkeerplaats aan de zuidkant van het sportpark te heroverwegen en te 

realiseren 

 De veiligheid voor de omgeving van het huidige parkeerterrein te vergroten door het na 

23.00u af te sluiten.   

 Verhogen van de verkeersveiligheid laatste stuk Roostenlaan in de vorm van een gescheiden 

rijbaan (apart fietsers en voetgangersgedeelte) 

 In kaart brengen en minimaliseren  van de lichthinder. 

 Handhaven van de horecawet en het minimaliseren van geluidshinder. 

 Aanbrengen van een geluidswerende omheining aan de noordelijke zijde van het sportpark. 

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Werkgroep de Heihoef  namens de voorzitter van het bestuur wijkvereniging Eikenburg-de Roosten, 

D. den Brok 


