
Gemeente Weert, College van B&W 
Ter attentie van wethouder Martijn van den Heuvel 
Per e-mail gemeente@weert.nl  
 
Weert/Boshoven, 22 november 2019 
 
Betreft: verzoek, reactie en vragen over besluit pilot hondenravotterrein Boshoven 
 
Geachte heer van den Heuvel, 
Beste Martijn, 
 
Naar aanleiding van het op internet gepubliceerde collegebesluit, voorstel, brief aan de raad 
en brief aan omwonenden onze reactie, vragen en verzoek. 
 
Eerder dit jaar hebben wij u gevraagd om maatregelen te nemen rondom het 
hondenravotterrein bij ons op Boshoven. Op 13 november heeft u een besluit gepubliceerd 
om te komen tot een pilot. Aan onze drie eisen van omheining, egalisatie en regelmatig 
onderhoud lijkt (deels) te worden voldaan. 
Wij zijn dan ook verheugd over dit besluit en hopen op snelle realisatie. 
Wij zijn blij dat de verbetering gerealiseerd wordt, waardoor het terrein veiliger en 
gebruiksklaar wordt. 
 
In de brief die omwonenden van u ontvingen is gesteld dat er een inloopavond is geweest in 
september, echter hier is slechts een beperkt deel van de gebruikers uitgenodigd waardoor 
slechts drie gezinnen aanwezig waren. Ook is de initiatiefnemer niet uitgenodigd, wat een 
kwalijke zaak is want de actie wordt gedragen door hondenbezitters in een veel groter deel 
van Boshoven. Deze zijn door u niet in de gelegenheid gesteld om ideeën in te brengen op 
de plannen. Er kunnen dus vraagtekens worden gesteld bij het draagvlak. Dit is een risico. 
Ons voorstel is dat u alsnog alle bewoners uitnodigt, ten minste de ondertekenaars van de 
petitie. Ook is het slecht dat initiatiefneemster en tevens inspreekster Patricia van Berlo niet 
achteraf geïnformeerd over de bijeenkomst. 
 
Wij hebben enkele vragen en opmerkingen waarover wij graag in gesprek willen op korte 
termijn, zodat dit niet tot vertraging in de uitvoering leidt. 
 
>> 
 
 
 

 
 
  



Vragen: 
1. Graag ontvangen wij een tekening of schets van de voorgenomen indeling etc. 
2. Waar komen de bomen? 22 bomen lijkt veel voor dit kleine terrein. Blijft de grote 

eikenboom staan? 
3. De start staat gepland voor nog dit jaar. Wanneer is de omheining en egalisatie 

precies gerealiseerd, op welke datum? Wordt er door de gemeente aandacht 
besteed aan de heropening? 

4. Hoe gaat de omheining er uit zien? In dezelfde stijl als het huidige lage hekwerk? 
5. Waar komt de omheining? Wordt de kant bij het talud (fietsentunnel) ook omheind, 

zoals als wens geuit in eerdere contacten? 
6. Waar komt het zgn. valhek precies? 
7. Wordt er bij dat hek en ook op andere logische plaatsen een afvalbak gerealiseerd? 

Dit staat niet of niet duidelijk in uw begroting opgenomen. 
8. Hoe vaak wordt periodiek meerdere keren per jaar onderhoud gepleegd en is dat 

alleen gras maaien of bijvoorbeeld ook het groen bij de geluidswal? 
9. Is er geen andere mogelijkheid om de toegang voor een grasmaaier te realiseren, 

zoals ook een klaphek of schuifpoort te plaatsen voor deze opening? 
10. Wanneer is de pilot geslaagd, wie bepaalt dat, hoe worden bewoners, 

ondertekenaars van de petitie en initiatiefnemers betrokken, wanneer wordt dat 
besloten, zijn er tussentijdse conclusies bijvoorbeeld naar aanleiding van de 
controles, wanneer is uitrol mogelijk voor rest van Weert? 

11. Wij vinden dat de betrokkenheid breder moet gaan dan alleen de direct 
omwonenden. Uiteraard met name de initiatiefnemers. Bent u het daar mee eens? 

 
Naast deze vragen en opmerkingen, zijn er meer vragen naar aanleiding van het 
collegebesluit. We zouden deze graag op korte termijn bespreken in een gesprek met de 
gemeente, liefst met de wethouder. 
 
U kunt voor een afspraak contact opnemen met initiatiefnemer en contactpersoon Patricia 
van Berlo  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Patricia van Berlo, John Janssen, Paul Lempens 
SP-Weert 
weert@sp.nl 


