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Hierbij wil ik mijn zienswijze geven t.a.v. het ter inzage liggende plan van d e manege 't Oale Spoor.
Ik heb het plan bekeken en kom tot d e volgende opmerkingen;
1 Wat mij speciaal bezighoudt ís het speelveld je .Mijn vrouw en ik horen bij d e initiatiefnemers om
speelgelegenheid voor d e jeugd van onze wijk te krijgen .Ik sta positief t.o.v. het plan het speelveld te
verplaatsen naar het noord elijk ged eelte van het terrein,alleen ond er bepaald e voorwaarden. Het
moet specifiek een speelveld zijn afgezond erd van het paard rijd en, d us met een hek eromheen
,zodat er niet door paard en gebruik van gemaakt word t. Ik ben van mening d at een speelveld en
paardrijden niet te combineren is. In het verled en is daar veel onenigheid over geweest en d at moet
op d eze manier in de toekomst voorkomen word en.
Ik heb begrepen d at er een grondruil heeft plaatsgehad of plaats gaat vinden tussen gemeente en
manege .De gemeente houd t d us zeggenschap over het speelveld . Ik hoop d at ik t.z.t. mee mag
denken over d e invulling van het terrein.
2. Het huid ige speelterrein is nu toegang tot het bos voor vele wand elaars. Blijft er een wand elpad
bestaan?
3. Parkeergelegenheid en verkeersafhand eling.
Er zijn 30 parkeerplaatsen gepland . Dat is ,denk ik, te weinig .Dat kan tot opstoppingen leid en op d e
geplande toegangsweg. Vooral omd at het verkeer via de zelfd e route heen en terug moet .Het
aanvankelijke plan voor eenrichtingsverkeer heeft men laten varen. Ik voorzie problemen.
4. plaats van d e hind ernissen.
Waar blijven in d it plan d e hind ernissen voor het mennen? Is hier binnen d e huid ige grenzen nog wel
plaats voor?
In afwachting van uw reactie, hoogachtend , N.J. van Hoegee.
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