
 

 

 
Inleiding 
Het hondenravotterrein Boshoven voldoet in zijn geheel 
niet als hondenravotterrein en word daarom niet gebruikt 
voor het doel waarvoor het is aangelegd, nl het samen 
ravotten van honden. Het is veel te klein door de greppel 
die erbij is gekomen. Honden kunnen geen rondjes 
rennen zonder hierbij in de greppel links of rechts te 
kukelen. Het terrein loopt bol en is bezaaid met grote 
keien waardoor dit een veel te groot risico is op 
blessures bij honden. Onze fractie is van mening dat het 
op deze manier uitvoering geven aan het terrein niet ten 
goede komt aan het participatieproces van inwoners. Met 
andere woorden op deze manier worden inwoners 
ontmoedigd om met ideeën te komen. 
 
 
Wij hebben daarom diverse vragen: 
 
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 1, 1b, 1c 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? 
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2) Sinds het inrichten van het terrein liggen er overal 
grote keien op het terrein. Zie hiervoor de foto’s 
3,4,5,6,7,8,9,10, 11 en 11a.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? 
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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)Dit is overigens al gebeurd. 
Bent u bereid om dit aan te passen? 
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4) De greppel aan de linkerzijde 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 14 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? 
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5) Alleen aan de zijde fietspad 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 helemaal 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 mogelijk om aan de zijde van het klaphek een 
prullenbak bij te plaatsen? 
 
6) Aan de zijde van het fietspad Ravenburg is het terrein 
open. (zie foto 15) Het argument destijds was dat dit 
open diende te  blijven 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. Geweldig gewoon ik 
kon mijn hondje hier veilig los laten lopen en met haar 
spelen.  
Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen de 
terreinen? 
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7) De participatiegroep hondenliefhebbers heeft op 7 dec 
vorig jaar een gesprek gehad met de gemeente. Half 
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 terrein geen mooie 
grasmat ligt maar bezaaid is met onkruid. (zie foto’s 16, 
17, 18, 19 en 20) 
Wanneer wordt dit verholpen? 
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