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Geacht college en leden van de raad, 
Werkpi-., 

ArĽhTef D I N. reď^7vTWrtľ.: 
Kopie aan: 

Hierbij wil ik mijn zienswijze geven t.a.v. het ter inzage liggende plan van de manege 't Oale Spoor. 

Ik heb het plan bekeken en kom tot de volgende opmerkingen; 

1 Wat mij speciaal bezighoudt ís het speelveldje .Mijn vrouw en ik horen bij de initiatiefnemers om 

speelgelegenheid voor de jeugd van onze wijk te krijgen .Ik sta positief t.o.v. het plan het speelveld te 

verplaatsen naar het noordelijk gedeelte van het terrein,alleen onder bepaalde voorwaarden. Het 

moet specifiek een speelveld zijn afgezonderd van het paardrijden, dus met een hek eromheen 

,zodat er niet door paarden gebruik van gemaakt wordt. Ik ben van mening dat een speelveld en 

paardrijden niet te combineren is. In het verleden is daar veel onenigheid over geweest en dat moet 

op deze manier in de toekomst voorkomen worden. 

Ik heb begrepen dat er een grondruil heeft plaatsgehad of plaats gaat vinden tussen gemeente en 

manege .De gemeente houdt dus zeggenschap over het speelveld. Ik hoop dat ik t.z.t. mee mag 

denken over de invulling van het terrein. 

2. Het huidige speelterrein is nu toegang tot het bos voor vele wandelaars. Blijft er een wandelpad 

bestaan? 

3. Parkeergelegenheid en verkeersafhandeling. 

Er zijn 30 parkeerplaatsen gepland. Dat is ,denk ik, te weinig .Dat kan tot opstoppingen leiden op de 

geplande toegangsweg. Vooral omdat het verkeer via de zelfde route heen en terug moet .Het 

aanvankelijke plan voor eenrichtingsverkeer heeft men laten varen. Ik voorzie problemen. 

4. plaats van de hindernissen. 

Waar blijven in dit plan de hindernissen voor het mennen? Is hier binnen de huidige grenzen nog wel 
plaats voor? 

In afwachting van uw reactie, hoogachtend, N.J. van Hoegee. 
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