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Onderwerp

Rea I isatie om hei nd honden ravotterrei n Boshoven.

Voorstel

1. In te stemmen met het omheinen van het hondenravotterrein op Boshoven en
daarvoor C 12.250,- beschikbaar te stellen uit diverse exploitatiebudgetten.

2. De raad informeren over het vervolgtraject middels bijgaande concept
raadsi nformatiebrief.

Inleiding

Recent hebben bewoners van de wijk Boshoven een petitie aangeboden voor het plaatsen
van een hekwerk rondom een hondenravotterrein in de wijk. In de gemeenteraad van 29
mei 2019 is een motie ingediend om dit in meerdere wijken te realiseren. Deze motie is
niet in stemming gebracht omdat er nog te veel mogelijke bezwaren werden gezien. Deze
bezwaren hadden te maken met draagvlak en met hygiëne.

In de gemeenteraad is vervolgens besproken om een proef met omheinde ravotterreinen
uit te voeren aan de Ravenburg in Boshoven. Als deze proef succesvol is, wordt de
afweging gemaakt of omheinde ravotterreinen ook op andere plekken in de gemeente
Weert gerealiseerd worden.

Op 18 september 2019 heeft ter plaatse een inloopavond plaatsgevonden voor
omwonenden om te informeren over de plannen. Tevens zijn er tijdens de inloopavond
ideeën opgehaald voor de inrichting.

Beoogd effect/doel

Het realiseren van een omheind ravotterrein voor hondenbezitters
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Argumenten

1.1 De veiligheid van mens en dier bevorderen
Hondenbezitters durven hun honden niet los te laten lopen op het hondenravotterrein
omdat deze naast een drukke weg ligt. Dit kan de veiligheid van mensen en dieren in

gevaar brengen.
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Met de Raadsinformatiebrief de gemeenteraad en initiatiefnemers informeren over het
vervolgtraject.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Spelregels op een hondenravotterrein
Hondenbezitters zijn ook op een omheind hondenravotterrein zelf verantwoordelijk voor
het opruimen van de poep van hun hond. Wanneer hondenbezitters zich niet aan deze

opruimplicht houden kan dit nadelige gevolgen hebben voor de hygiëne en alle andere
gebruikers van de voorziening.

1.2 Beheer en onderhoud
Het omhelnde hondenravotterrein bllJft aan één kant open, omdat de grasrttaaier ltel
terrein moet onderhouden. Hondenbezitters moeten er zelf voor zorgen dat honden niet
alsnog via die uitgang de weg op schieten. Aan de achterkant van het ravotterrein komt
een valhek dat vanzelf sluit na gebruik.

Financiële, personele en juriclische gevolgen

De aanleg van de omheinde hondenlosloopvoorziening bestaat uit de onderdelen
Grondwerk en egaliseren; Greppel; Omheining met enkele klappoort en

Groenvoorzieningen. De totale aanlegkosten voor het benodigde grondwerk, waaronder
egaliseren van het terrein, en het plaatsen van de omheining is€ 5.141,-. Het omvormen
van dit terrein wordt aangegrepen om in het kader van iedere dag een boom 22 bomen te
plaatsen. De kosten voor de groenvoorziening bedragen € 7.109,-.

De kosten bestaan uit:
Grondwerk en egaliseren
Greppel
Omheining met enkele klappoott

€
€
€
€

997,-
100,-

4.444,-
7.109

€ t2.250

In het kader van de pilot kunnen de kosten eenmalig ten laste van bestaande
exploitatiebudgetten worden gebracht. Wanneer de pilot slaagt en de wens bestaat meer
hondenravotterreinen te omheinen is het noodzakelijk dat hiervoor aanvullende middelen
beschikbaar komen.

De kosten voor Grondwerk en egaliseren en de aanleg van de greppel ad. € t.097,'
komen ten laste van het budget plantsoenen ( 5600000 - 6343100). De kosten voor het
aanleggen van de omheining ad. € 4.044,- kunnen worden betaald uit het budget voor
materialen en goederen plantsoenen (5600000 - 6343300). De groenvoorziening ad.

€7.I09,- wordt aangelegd in het kader van iedere dag een boom. Hiervoor is budget
beschikbaar in het budget straatbomen (5600100 - 6343100).

Duurzaamheid

Waterberging blijft bestaan.
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Uitvoering/evaluatie

Het omheinen van het ravotterrein op Boshoven is een proef die aan het eind van het
eerste jaar zal worden geëvalueerd. Daarover is 18 september jongstleden met de direct
omwonenden afgestemd. Een jaar na aanleg van de omheining stemt de afdeling
Openbaar Gebied wederom af met de direct omwonenden om te weten te komen wat we
van de proef kunnen leren. In deze evaluatie worden tevens eventuele klachten en
meldingen meegenomen evenals de uitkomsten van controles die op diverse momenten
gedurende het eerste jaar zullen plaatsvinden.

Comm unicatie/ participatie

De gemeenteraad en initiatiefnemers zullen na het collegebesluit worden geïnformeerd
middels een raadsinformatiebrief. De buurt is via een inloopavond reeds betrokken bij de
plannen. Voor de start van de werkzaamheden zullen omwonenden uit de buurt middels
een brief worden geinformeerd over het vervolg.

Overleg gevoerd met

Intern:
Frank van Kruijsdijk - OG
Wil op't Roodt - OG
Harry Zwinselman - OG
Loet Koppen - Financiën

Extern
BTL

Bijlagen:

Concept raadsinformatiebrief
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