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Aan alle bewoners van de Contreie 
 
 

Aanleg trapveld de Weide 
 
Op 9 mei 2017 heeft het college van burgemeester en  wethouders ingestemd met de aanleg van 
een trapveld in de Weide met als afmeting 15 x 30 m 2.  Het trapveld wordt periodiek gemaaid. 
De gemeente plaatst geen goals. Ook worden twee pic knickbanken verplaatst. Over een jaar 
wordt het trapveld samen met bewoners van de Contre ie geëvalueerd.  
 
Voorgeschiedenis 
In februari van dit jaar zijn alle bewoners van de Contreie met een bewonersbrief geïnformeerd over 
de aanleg van een trapveld in de Weide. Deze bewonersbrief stuitte op weerstand van direct 
omwonenden van de Weide. Gevreesd werd voor (grotere) overlast door hangjongeren. Ook zou de 
aanleg van een trapveld niet passen binnen het oorspronkelijke ontwerp van de Weide. 
 
Naar aanleiding van deze geluiden hebben wethouder Witte en wethouder Willemsen op 10 april 2017 
een bezoek gebracht aan de Weide. Alle inwoners van de Contreie waren hiervoor uitgenodigd. 
Tijdens het locatiebezoek is gesproken met voor- en tegenstanders van het trapveld. Verschillende 
argumenten zijn met elkaar gedeeld.  
 
Besluit 
Op basis van het locatiebezoek hebben de wethouders zich een beeld gevormd van de situatie.  
Voor- en tegenargumenten zijn door het college tegen elkaar afgezet. Dit heeft geleid tot het volgende 
besluit (samengevat): 
 
• Er komt een trapveld in de Weide;  
• De aanleg bestaat uit het egaliseren en opnieuw inzaaien van het trapveld; 
• Er komen geen goals en andere voorzieningen bij het trapveld; 
• De gemeente maait het trapveld periodiek zodat het trapveld bespeelbaar blijft; 
• De gemeente verplaatst twee van de huidige picknickbanken naar elders in de Weide; 
• Een jaar na ingebruikname van het trapveld vindt evaluatie plaats. Alle inwoners van de Contreie 

worden hiervoor uitgenodigd. 
 
Het besluit is uitgewerkt op de tekening op de achterzijde van deze bewonersbrief. 
Tegen het besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden 
aangetekend. 
 
Planning 
Begin juni wordt gestart met het egaliseren en inzaaien van het trapveld. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden is het trapveld vervolgens in het najaar goed bespeelbaar. Tot die tijd is het – 
aangezien het gras de kans moet krijgen om te groeien – niet wenselijk op het trapveld te voetballen. 
 
Contact 
Voor vragen over het besluit en de aanleg van het trapveld kunt u contact opnemen met mevrouw 
Monique van der Velden. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0162 14 0162) of via  
e-mail: m.van.der.velden@oosthout.nl. Ook voor het melden van overlast kunt u met haar contact 
opnemen.  
 


