GEMEENTE

vVEERT

Aan de commissie R&E

Weert, 23 juni 2020

Beantwoording vragen van raadslid Duijsters voor de rondvraag van de
vergadering van de commissie R&E van 23 juni

Onderwerp

Geachte raadsleden,

Door raadslid Duijsters zijn vragen gesteld over het hondenravotterrein Boshoven voor de
rondvraag van de commissievergadering. Met dit schrijven worden deze vragen beantwoord.
Vraag 1: Het hondenravotterrein op Boshoven is niet conform de gemaakte afspraken met
de participatiegroep hondenliefhebbers ingericht. De greppel aan de rechterzijde gezien
vanuit de zijde fietspad Ravenburg(zie hiervoor foto 7, 7b, 7c en 1 d) zou volgens de

situatieschets buiten het omheinde terrein komen te liggen( zie hiervoor foto 2 situatieschets
van het plan) Waarom heeft u dit niet kortgesloten met de participatiegroep
hondenliefhebbers?
Antwoord: De keuze om de greppel binnen de afrastering te leggen is tijdens de uitvoering
gemaakt. Hierdoor ontbrak de tijd om dit vooraf kort te sluiten met de participatiegroep.
Achteraf is hierover contact geweest met initiatiefnemer. Aan haar is uitgelegd dat de
greppel aan de binnenzijde van het hekwerk is gelegd in verband met de veiligheid van de
maaimachine die de buitenkant moet maaien. De ruimte daar is zeer beperkt.
Vraag 2: Sinds het inrichten van het terrein liggen er overal grote ke¡en op het terrein. Zie
hiervoor de foto's 3,4,5,6,7,8,9,70, 77 en 1la.Het is onmogelijk om honden
hier veilig te laten ravotten. In maart of april is hiervan een klachtmelding openbare ruimte
gedaan. Waarom is deze klacht nog niet verholpen. Wanneer gaat u dit oplossen?
Antwoord: Er is opdracht gegeven om de stenen te laten verwijderen door het project
'Kansrijk in de wijk'. Dit is nog niet gebeurt. Wanneer dat binnen enkele weken niet
opgepakt kan worden door dit project wordt opdracht verstrekt aan Risse Verbego.
Vraag 3: Aan de linkerzijde van het klaphek gelegen aan de zijde Eindhovenseweg loopt de
draad niet door. Gevolg dat honden via de greppel het terrein af kunnen schieten naar het
niet omheinde gedeelte bij de Eindhovenseweg. (zie foto 12)D¡t is overigens al gebeurd.
Bent u bereid om dit aan te passen?
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Antwoord: Dat is een terecht punt, dit stukje wordt ook dicht gemaakt. De opdracht wordt
op korte termijn verstrekt.
Vraag 4: De greppel aan de tinkerzijde van het terrein gezien vanuit het fietspad Ravenburg,
deze was er ook in de oude situatie, (zie hiervoor foto 13) is geheel dichtgegroeid met
onkruid (zie hiervoor foto 74 en 14a) Mensen die het niet weten zien de greppel niet liggen,
dit met al gevolge van dien. Op welke termijn gaat u deze greppel opschonen?
Antwoord: De aannemer is recent gestart met dit type werkzaamheden. Op korte termijn zal
dit gemaaid worden.
Vraag

5:

Atteen aan de zijde ftetspad Ravenburg staat een prullenbak. Aan de zijde van de

Eindhovenseweg niet. Als je hond op het eind van het terrein poept dan dien je
of hetemaat terug te lopen naar het begin of door te lopen parallel aan de Eindhovenseweg
om pas bij de Groenenberg een prullenbak tegen te komen. Niet
handig dus. Is het mogetijk om aan de zijde van het klaphek een prullenbak bij te plaatsen?
Antwoord: Dit is zeker mogelijk. De opdracht daartoe wordt verstrekt.
Vraag 6: Aan de zijde van het fietspad Ravenburg is het terrein open. (zie foto 15) Het
argument destijds was dat dit open diende te bliiven omdat de grasmaaier hier
doorheen zou moeten kunnen. Dit was ook bij de andere omheinde terreinen in Weert.
Echter wat schetste mijn verbazing enige weken geleden, dat het omheind
hondenravotterrein aan de Graafschap Hornelaan voorzien was van een sluitbaar hek.
Gewetdig gewoon ik kon mijn hondje hier veilig los laten lopen en met haar
spelen. Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen de terreinen?
Antwoord: Het hondenravotterrein aan de Graafschap Hornelaan heeft als voorbeeld gediend

voor het terrein in Boshoven. In principe worden de hondenravotterreinen niet afgesloten
met een poort. De reden hiervoor is de toegankelijkheid met de maaimachine zoals u terecht
stelt. Dat wil echter niet zeggen dat in voorkomend geval andere keuzes gemaakt kunnen
worden.
Vraag 7: De participatiegroep hondentiefhebbers heeft op 7 dec vorig iaar een gesprek
genàd met de gemeente. Hatf januari dit jaar is men met de inrichting begonnen. Echter
toen het gras is ingezaaid is het een hele lange tijd droog geweest met gevolg dat op het
terre¡n geen mooie grasmat tigt maar bezaaid is met onkruid. (zie foto's 76, 77, 78, 19 en
20) Wanneer wordt dit verholPen?
Antwoord: Het onkruid verdwijnt naar mate het vaker gemaaid wordt. Als gevolg daarvan zal
de grasmat zich ook verder sluiten. Mocht dit onvoldoende gebeuren, dan kunnen in het
najãar herstelmaatregelen genomen worden. Het maaien staat gepland om deze week (week
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