Voetbalvelden
Er zijn vergevorderde plannen om de voetbalvelden van Rhode te verplaatsen richting
Kienehoef.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

6. “De verplaatsing van de voetbalvelden is noodzakelijk”
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Alle veld sporten op een centrale plaats.
Benut deze ruimte voor de vele ouderen die we hebben. Maak een groot gedeelte
van deze ruimte woonlocatie voor ouderen. Niet alleen koop, maar ook met een
lagere huurprijs.
Alle sporten bij elkaar
Noodzakelijk niet maar wel zeer wenselijk. Is een moeras. Te klein zonder kunstgras
nu Mari Thijssen er een stuk 'natuur' (lees hondenuitlaatplaats) van gemaakt heeft.
Kunstgras is duur en wordt bij een overstroming onbruikbaar. Terreinen kunnen
voor deel ook voor centrumdoeleinden gebruikt worden. Voor ander deel voor
natuur.
Parkeerprobleem zie markt, voor gedeelte opgelost
Heb geen binding met de voetbalvelden
Mits de gehele Neul onbebouwd blijft. Groene long in centrum niet aantasten. Ook
beemdgrond, dus extra duur om te bebouwen.
De voetbalvelden en de daarbijgelegen natuur zorgen voor een groen hart en
rustpunt in het dorp, dat voor iedereen eenvoudig te bereiken is. Dit heeft een
grote meerwaarde voor zowel het dorp als de voetbalclubs. Verhuizen zal (als bij
alle overheidsprojecten) meer kosten dan begroot en enkel de weg vrij maken voor
een woonwijk die over 10 jaar `Rhode` gedoopt zal worden.
Het is juist mooi dat de velden aansluiten bij het dorp en het water.
Het voetbalveld creeert nu een groot groen stuk binnen de bebouwing. Ben bang
als dit weggaat dit stuk ook volgebouwd wordt en dat zou zonde zijn.
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Waarom noodzakelijk? we zien steeds meer dat in grotere steden de clubs
samenvoegen tot één immense sportpark. ik vind dit niet noodzakelijk. Zolang een
club financieel gezond is, dat samenvoegen niet nodig is, vind ik dat het mag blijven
waar het is. De ligging van een club kan ook bepalend zijn voor leden,
toeschouwers, enz. De mensen uit odendeal kunnen nu nog bijvoorbeeld
makkelijk een wedstrijd bezoeken. In de kienehoef kan dat niet meer.
Dit kan nog wel `n jaar wachten als we een grotere gemeente zijn.
Gezellig de voetbalvelden in de nabijheid van de kom van rooi
Het grootste deel van de leden zijn jeugdleden onder de 10-12 jaar. doordat de
velden in het centrum van Rooi liggen is al heel snel een kind vertrouwd om zelf op
de fiets naar de trainingen en wedstrijden te gaan. als deze velden verplaatsen naar
het buitengebied, dan zullen er weel veel ouders zelf de kinderen gaan brengen, en
dus ook met de auto. Om diverse redenen dus in ieder geval géén duurzame
beslissing.
Het is al druk genoeg op de Kienehoef-Noord met al die sportaccomodaties ivm
fietsers-en geluidsoverlast.
Het kost veel geld en de plaats van de nieuwe velden ligt máár 2 kilometer van de
velden van Schijndel. Samenvoegen s.v.p. We worden toch één gemeente.
Hoe ziet die noodzaak er dan uit? sport in het dorp zorgt voor een extra soort
levendigheid. nee ik geef niks om voetballen maar kan erg genieten als ik het
gejuich hoor bij een doelpunt.
Kunstgras kan gemakkelijk op De Neul. Kost gemeente en Rhode veel minder geld.
Sportterrein valt onder EHS dus woningbouw is daar niet toegestaan.
Sportvelden moeten in het centrum blijven. Zeker voor de jeugd en bezoekers.

7. Vindt u de Kienehoef de juiste locatie?
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Zou ook tussen Nijnsel en Rooi kunnen. Maar Kienehoef is OK. Wel buiten centrum
Het is van vroeger goed te begrijpen dat de velden daar liggen. Het is in deze tijd
echter te gek voor woorden dat deze velden MIDDEN in het dorp liggen, op
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prachtige A1 locaties.
Te ver eeg
Ligt te ver uit het centrum vooral voor de jongere kinderen die in het donker naar
huis moeten.
Maakt niks uit de sportvelden liggen mij niet in de weg en waarom geld investeren
in iets dat goed is ?????? gewoon zo laten

7.1 Kunt u dit kort toelichten? (n = 145, 13% = weet niet)


























"- Centralisatie van sportactiviteiten versterkt elkaar.
- Nadeel is afstand vanaf bijv. Vogelenzang"
Alle andere sporten zijn daar ook
Alle soorten sport op één locatie.
Alle sport bij elkaar (2x)
Alle sport bij elkaar een goed idee.
Alle sport bij elkaar, Rhode een sportpark waar het weer jaren mee vooruit kan en een nog
groter natuurgebied vlakbij het centrum
Alle sport bij elkaar.
Alle sport bij elkaar. Alleen al die drempels weghalen op de zwembadweg behalve bij het park.
Alle sport clubs hoeven niet bij elkaar te liggen het voetbalveld ligt mooi in het centrum voor
iedereen goed toe gangkelijk
Alle sport mogelijkheden bij elkaar.
Alle sportactiviteiten bij elkaar met voldoende parkeergelegenheid.
Alle sportclubs bij elkaar!
Alle sporten bij een
Alle sporten bij elkaar (2x)
Alle sporten bij elkaar geeft vooral in de winter meer volk in de avonden en dus meer veiligheid
voor iedereen
Alle sporten bij elkaar op de kienehoef lijkt mij een prima plan. Dan hebben ze ook minder last
van de overstromende dommel
Alle sporten centraal bij elkaar is goed
ALLE SPORTEN DAAR, DAN HEB JE OOK VEEL MINDER PARKEERPLAATSEN NODIG ALS JE DE
SPORTEN CENTREERT
Alle sporten op 1 locatie. De parkeergelegenheid van de korfbal is overigens veel te weinig. Een
deel van het huidige veld zou daarvoor gebruikt kunnen worden. Parkeren op het nabij gelegen
parkeerterrein is verre van ideaal. Geen verlichting en een zeer gevaarlijke weg om over te lopen
richting het sportveld (poortje bij Fortuna dient namelijk gesloten te blijven).
Alle sporten op een plek. Duidelijk voor iedereen en ook dan kan er iets aan de volledige
veiligheid voor fietsers, voetgangers worden gedaan in het sportgebied van Sint- Oedenrode.
Alle sportfaciliteiten op 1 locatie moet bij een goed beleid kunnen leiden tot lagere kosten
Alle sportvelden bij elkaar is natuurlijk wel gemakkelijk! De sportclubs kunnen elkaar versterken !
Alle sportvelden bij elkaar, wel groen behouden in centrum
"Alle sportvelden centraal bij elkaar, meer buiten het centrum , want daar is geen noodzaak voor
.
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Dit zie je in bijna alle gemeentes ."
"Alle sportvelden zo dicht mogelijk bij elkaar. zwembadweg
is daar prima voor."
Alle sportverenigingen bij elkaar
Alle verenigingen bij elkaar.
Alleen weet ik niet of er zoveel velden te realiseren zijn daar.
Alles bij elkaar (2x)
Alles overzichtelijk bij elkaar.
Alles sport centreren
Alles sporten geclusterd. Heel logisch
Alles sportfaciliteiten bij elkaar.
Alles van sport bij elkaar
Alles zoveel mogelijk bij het centrum houden.
Áls de voetbalvelden verplaatst gaan worden dan wel alle sportvelden concentreren
Als er maar aan een veilige weg er naar toe komt. Met apart fiets pad en verlichtlooppad
Als er toch verhuisd moet worden, dan lijkt het me wel geschikt, maar vind de bereikbaarheid
vanuit Rooi centrum via de zwembadweg onveilig en lastig, en via de schootsedijk is ook niet
optimaal.
Als het voetbalveld toch verplaatst moet worden dan is de Kienehoef begrijpelijk, daar meer
sportvelden liggen.
Andere lokatie
Betere ligging ivm natte velden. Mogelijkheid tot kunstgras. Betere parkeermogelijkheden. Geen
vermenging van recreatieve fietsers en autoverkeer.
Bij de andere sportverenigingen (hockey, tennis, korfbal, fitness)
Bij de rest van alle sport verenigingen. locatie waar het nu Rhode is gevestigd zou dan geen
woningbouw moeten komen maar opgenomen in plan dotterbloem. Een unieke plek voor een
groen voorziening midden in een dorp.
Buiten centrum om dat het zonde is grond in centrum voor sportveld te gebruiken. Zeker in
combinatie met de technische ongeschiktheid (lage ligging, overstromingsgevaar, vaak te nat en
onbespeelbaar).
Centraal sportaccomodatie biedt veel voordelen en betere velden voor Rhode. Daarintegen moet
dit wel voor de kerkdorpen Boskant en Olland (nijnsel heeft al kunstgras) ook mogelijk gemaakt
worden om daar kunstgras neer te leggen. Er moet geen onderscheidt gemaakt gaan worden!
Deze sportverenigingen zijn erg belangrijk voor het levend houden van de kerkdorpen en het is
daarom belangrijk dat de accommodaties goed zijn. In Boskant moet men aandacht gaan
besteden aan 1 omnigebouw voor voetbal, tennis, jeu-de-boule en wellicht voor meerder
doeleinden.
Centralisatie van sportvereniging.
Centralisatie van sportverenigingen
Centraliseren sportaccommodatie
Combinatie met andere sporten aan de rand van het dorp.
Concentratie daardoor beter beheersbaar, beter exploiteerbaar.
Concentratie van alle sportvoorzieningen
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Concentratie van sportvoorzieningen
Daar liggen nu veel sportclubs bij elkaar.
Daar zijn meerdere sporten en is via de schijndelseweg zeer goed bereikbaar.
Dan liggen alle sport faciliteiten bij elkaar
Dan zijn alle sportvelden elkaar.
De huidige velden zijn regelmatig ondergelopen. Blijkbaar is dat niet op te lossen. Kunstgras
aanleggen is ook geen optie. Kienehoef is dus mooi alternatief, bij alle andere sportaccomodaties
De kienehoef is het sportpark van Rooi. De verenigingen kunnen samen gaan werken op het
gebied van onderhoud en faciliteiten gaan delen.
"De kinderen moeten te ver om de sport te bedrijven
denk maar eens aan de kinderen die in de wijk Vogelezang wonen"
De Kruidenlaan is gevaarlijk en niet ingericht voor het vele fietsverkeer. Overlast door
geluidsinstallaties Pijnhorst die in de weekenden om 8.30u soms vol open gaan en overlast in de
avonduren vanwege de grote drukte met sporters en de late sluitingstijden van de kantines en
evt feesten die er gegeven worden. Het is nu al meer dan genoeg geen 1500 voetballers erbij.
Een aantal jaren geleden is het korfballen ook al verhuisd naar de Kienehoef. Alle verenigingen
bij elkaar is voor iedereen duidelijker maar ook gezelliger. Verder kun je als vereniging met elkaar
meer activiteiten ondernemen. Ook voor de gemeente goedkoper.
Een groene zone midden/nabij het centrum is van grote waarde. Het houdt Sint-Oedenrode
'dorps'. De bereikbaarheid voor de jeugdspelers is nu optimaal.
Er is ruimte op de Kienehoef en het is al een sportlocatie voor meerdere clubs!
Geen natte velden meer.
Het hoort in het centrum zodat ook de oudere mensen er naartoe kunnen.
Het is daar al druk en het wordt met helden van kien nog drukker.
Het sportgebeuren op een locatie met ruime parkeergelegenheid is goed voor iedereen, en men
kan van het vrijkomende deel een wandelpark maken.
Het voetbalveld op de zelfde plaats houden
Hier zijn meerdere sporten gehuisvest!! Prima plan, de sportvelden op een centrale locatie. Nu
nog een nieuw zwembad en rooi is klaar voor de toekomst
Huidiige locatiegebruikenvoor recreate e ze kernite bebouwen
Ik denk dat het goed werkt om sportvelden bij elkaar te hebben, ook om van elkaars faciliteiten
gebruik te kunnen maken
Ik vind het juist zo mooi dat het in het dorp ligt zo leeft het echt
Ik weet niet waarom de voetbalvelden verplaatst zouden moeten worden, maar als dat zo is, is
de Kienehoef wel een logische locatie.
In deze recreatieve omgeving ontstaat te veel overlast van verkeer, terwijl in de Neul erg veel
parkeerruimte is.
In wezen zitten alle overige sportverenigingen ook op de kienehoef dus lijkt me een logische
locatie. Wel is het niet wenselijk om dan op de huidige locatie weer alles vol te bouwen, er is al
zo weinig groen meer over. Ja alleen dat gras overal maar of t daar nu overal mooier van is
geworden...er kan bij de lokale hoveniers echt wel geïnformeerd worden naar onderhoudsvrije
beplanting want die is er gewoon. Dat is veel mooier dan al die grasstroken overal.
Kienehoef moet veel meer recreatiegebied worden
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Kinderen in het donker en in olland binnen de bebouwde kom gehaald en in rooi naar buiten
????
Laat het sportpark gewoon waar het is.
Logische locatie! Alle sportvelden bij elkaar richting schootsedijk. Moet dan wel flink worden
geinvesteerd in de afwatering als ik zag hoe drassig het gebied was afgelopen jaar in maart!
Meer plek en geen hinder meer van de wateroverlast i.v.m. de rivier de Dommel waar het
huidige voetbalvelden aan liggen
Moet blijven waar Rhode nu zit. Anders leggen projectontwikkelaars beslag op dit mooie
gebied.
Mooi alle grote sporten bij elkaar, nu nog een sporthal
"Mooi alles dicht bij elkaar.
Weinig mensen last van geluid."
Nee (2x)
Nu ligt het vlak tegen de kern aan, centraal voor iedereen. Bovendien is het een veel te kostbaar
plaatje en is opknappen, inclusief kunstgrasveld een optie. De dommel is nu een keertje
overgestroomd door menselijke fout en dan zou er geen kunstgrasveld meer gelegd kunnen
worden!!
Omdat daar al meer vereningen zijn
Omdat de huidige lokatie prima is en daarmee dreigingen van bouw op neulterrein voorkomen
kan worden. Als dit laatste gegarandeerd kan worden mogen de sportvelden Nasr de kienehoef
Op de neul blijven is beter
Op deze manier worden alle sporten bij elkaar gecentreerd
Park de Kienehoef heeft met een sportschool, manage en tennisbanen al voldoende
recreatieruimte. Verdere uitbreiding zal of richting Schijndel gaan, of ten koste van het huidige
park. Richting Schijndel uitbreiden is overdadig gezien hun sportparken aan 'rooise' zijde liggen
en de tussenliggende reistijd slechts 5 minuten zal zijn. Ten koste van het huidige park zou ook
een zonde zijn omdat we nooit meer natuur terugkrijgen dan we inleveren.
Plaats genoeg
Prima plaats en goede infra
Rhode hoort thuis in het dommelpark, is ook een toplocatie, zie geen rede voor een andere
locatie.
Rhode terrein ligt er nu super bij.
Ruimte genoeg daar en goed bereikbaar.
Ruimte voor alle sporten
Sport bij elkaar houden en ruimte creëren voor natuur en bewoning in het centrum.
Sport geconcentreerd bij elkaar.
Sport samen brengen wil zeggen dat het één wordt binnen Rooi aangezien de hockeyvelden daar
ook dichtbij liggen vind ik het een goed plan om Rhode naar de Kienehoef te verplaatsen. Ook
dan kunnen zij een kunstgrasveld krijgen en eisen. Daarnaast als er gefuseerd wordt krijg je nog
meer samenhang en kun je een betere selectie creëren.
"Sportaccomodaties bij elkaar.
Toegangswegen niet geweldig, wel ruimte"
Sportclubs op een centraal punt in Rooi
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Sporte centaliseren is een meerwaarde voor het dorp, betere plek is er niet
Sporten.hoort.bij elkaar
Sportparken bij elkaar. Kei goed
Sportverenigingen centraliseren, verenigingen die elkaar versterken, zodat de maatschappelijke
investering ze efficiënt mogelijk plaatsvindt.
Te ver af
Tussen Veghel, Schijndel en Rooi is in het kader van Meierijstad mooiere plek
Uit efficiëntie zou het kunnen Door samen met Schijndel dit te beheren.
Van het oude voetbalveld een mooi park maken
Veel meer ruimte, wel jammer dat centrum verder weg is
"Veel te ver buiten het centrum
gevaarlijke weg (Zwembadweg)
Minder publiek bij Rhode"
Vind dat de velden moeten blijven liggen waar ze liggen. Het is grote onzin dat er geen
kunstgrasveld kan gelegd worden, er is nu 1 keer in de 30 jaar een overstroming geweest door
een fout van de gemeente. En daarvoor moet alles verplaatst worden.
Voetbal;veld hoeft niet tegen het centrum te liggen
"Voetbalveld hoort bij het centrum, het zelfde als de kermis bij het centrum hoort.
Mijn mening is legt kunstgrasvelden op de bestaande locatie, is een stuk goedkoper als de velden
verleggen."
Voetbalvelden moeten centraal liggen
Waar anders?
Waarom is het waterpeil niet goed te regelen?
Waarom weer geld uitgeven en verder liggende velden wanneer nu alles mooi centraal ligt en
tegelijk een groen hart in het dorp vormt ipv verstedelijke woningen !!
Waarom zo ver van de kom. voetbalveld heeft daar altijd gelegen.
Zie eerdere uitleg
Zie toelichtingen
Zitten alle sporten bijelkaar
Zoveel sportaccommodaties bijelkaar
Zuidkant van Rooi is slimmere lokatie, dan kunnen op termijn Boskant, Nijnsel en Rhode hier
gezamenlijk hun faciliteiten hebben. Voetbalvelden nemen onevenredig veel grond in beslag,
multi-gebruik van accomodaties is onafwendbaar
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Als u een advies mag uitbrengen aan de besturen van de verschillende voetbalclubs in Rooi.

8. Wat zou u dan zeggen?
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Alles fuseren heeft geen zin omdat de leefbaarheid uit de dorpen verdwijnt. Samenwerken zou
wel een mogelijkheid zijn.
Als verhuizing doorgaat, dan wel bedingen dat er geen bebouwing komt op de huidige velden;
ijveren voor behoud groene ruimte (dotterbloem/klaverpad enz)
Behoud het eigen karakter en cultuur van de cluub. Dat komt ten goede aan de leefbaarheid in
rooi
Blijven zitten waar ze nu zitten met betere drainage
Doen wat je zelf wilt.
Eerst de andere weg rij klaar maken
Fusie tussen Olland & Boskant, één centrale jeugdafdeling voor alle 4 de clubs
Kijk realistisch naar de toekomst, blijf niet hangen in emotie
Leg een kunstgrasveld aan
Werk met elkaar samen daar waar mogelijk is
Zorg dat de velden in de Neul blijven liggen.
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Respondenten
Aantal respondenten:
Gemiddelde invultijd:

241
4 minuten en 30 seconden

De resultaten zijn gewogen op geslacht en woonplaats.

Geslacht
60%
51%

49%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Man

Vrouw

Woonplaats
80%
71%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

13%
8%

6%

2%

0%
Boskant

Nijnsel

Olland

Sint Oedenrode

Werk in Rooi, woon
elders

9

