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Onderwerp : Evaluatie hondenravotterrein Boshoven
Ons kenmerk :

Beste bewoner,

Begin 2020 is naar aanleiding van een initiatief van hondenbezitters het 
hondenravotterrein in uw wijk geëgaliseerd en omheind. Dit is gedaan vanuit de wens 
om het gebruik van het hondenravotterrein veiliger te maken. Het omheinen van het 
hondenravotterrein in Boshoven is een proef. Er is afgesproken dat we deze proef na een 
jaar evalueren. Enkele weken geleden kreeg u daarom een uitnodiging om een digitale 
vragenlijst in te vullen. Middels deze brief informeren wij u graag over de uitkomsten van 
de evaluatie. 

Meldingen
Voor de evaluatie is om te beginnen gekeken naar binnen gekomen klachten en 
meldingen in het afgelopen jaar. Er zijn geen klachten en meldingen binnen gekomen 
over overlast. Wel zijn er sinds het omheinen en egaliseren van het hondenravotterrein 
diverse meldingen binnen gekomen met ideeën om het terrein verder te verbeteren. 
Waar mogelijk is tegemoet gekomen aan deze meldingen. Zo is de plaatsing van 
afvalbakken verbeterd, zijn er overtollige stenen van het terrein verwijderd en er is een 
grote poort geplaatst voor de grasmaaier om het terrein beter af te sluiten. 

Ook zijn er enkele meldingen binnen gekomen over problemen die moeilijker op te 
lossen zijn. Deze meldingen gingen over een ongewenste opening van het hek bij de 
sloot en de aanwezigheid van twee greppels aan de binnenkant van de poort. Bezoekers 
maken zich zorgen om mogelijkheden voor honden om toch van het terrein te 
ontsnappen en het gevaar voor zowel mens als hond om in de greppels te vallen en zich 
te bezeren. 

Deze knelpunten zijn helaas niet zomaar op te lossen. Het is onwenselijk om een hek in 
de sloot te plaatsen. Daardoor kan de waterstroming worden verstoord wanneer het gaas 
vol raakt met begroeiing. De greppels kunnen niet verplaatst worden. Ze zijn op deze 
manier geplaatst om werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren en om te 
zorgen voor de juiste afwatering van het terrein. 



Enquête 
Uit de enquête komt naar voren dat men vaker gebruik maakt van het terrein sinds het 
is omheind. Bezwaren die er van tevoren waren met betrekking tot overlast door 
hondenpoep en zwerfafval blijken veelal niet te spelen. Hondenpoep wordt niet altijd 
netjes opgeruimd, maar het probleem is volgens de gebruikers van het terrein op het 
hondenravotterrein minder groot dan in de wijk zelf. Over het algemeen is men positief 
over het omheinen van ravotterreinen en ziet men het als een goede en wenselijke 
faciliteit in de buurt. 

Toch geeft een deel van de gebruikers van het terrein aan niet helemaal tevreden te zijn 
met de huidige staat van het hondenravotterrein. Zij laten hun hond niet graag loslopen 
op het terrein en geven aan dat het terrein niet aan hun wensen en behoeften voldoet. 
De reden hiervoor zijn de moeilijker op te lossen knelpunten die ook al uit de meldingen 
naar voren zijn gekomen, namelijk de opening van het hek bij de sloot en de 
aanwezigheid van de greppels op het terrein.

Oplossing
Om de eerder genoemde redenen is het niet mogelijk om helemaal tegemoet te komen 
aan de wensen van omwonenden. Wel is er gezocht naar een mogelijke tussenoplossing 
die de knelpunten wat minder groot kunnen maken. Voor de opening in de omheining bij 
de sloot is deze gevonden door het hek bij de ringbaan wat verder door te trekken. 
Onderzoekende honden kunnen dan nog steeds van het omheinde terrein afschieten, 
maar daarna is de verdere doorgang naar de ringbaan wel afgesloten. Dit verkleint het 
risico dat honden de ringbaan op rennen aanzienlijk. 

Evaluatie rapport
Dit is een beknopte terugkoppeling van de resultaten. Als u het hele evaluatie rapport wil 
teruglezen kan dat. Deze vindt u vanaf 28 juli in de openbare stukken van de 
collegevergadering van 20 juli op de volgende website: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Wil op ’t Roodt. U kunt hem mailen op w.ophet.roodt@weert.nl of telefonisch te 
bereiken via (0495) 57 53 25.

Met vriendelijke groet, 

Harold Stultiens, 
Afdelingshoofd Openbaar gebied


