Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Omheinen Ravotterreinen

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 17 april 2019,

Constaterende dat :
•
•
•
•
•
•
•
•

Honden binnen de bebouwde kom aangelijnd dienen te zijn;
De gemeente sinds 1 januari 2014 een nieuw hondenpoepbeleid heeft,
genaamd Nota Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid;
Hondentoiletten zijn verwijderd;
De bestaande 41 hondenuitlaatplaatsen omgevormd zijn tot ravotterreinen;
De ravotterreinen zijn aangeduid met borden, waar opruimplicht geldt;
De ravotterreinen open grasstroken in de rand van de stedelijke kern, in de
berm van wegen of in groengebieden zijn;
De opbrengsten van de hondenbelasting in beginsel terechtkomen bij de
Algemene Middelen;
In de nota Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid staat dat deze
opbrengsten ondermeer gebruikt worden om het hondenbeleid uit te voeren,
voorzieningen te treffen en deze te onderhouden.

Van mening zijnde dat:
•
•
•
•
•

De bestaande ravotterreinen, gezien hun ligging, niet veilig genoeg zijn om
een hond los te laten lopen omdat de hond zo de weg op kan schieten
waardoor de veiligheid van mens en dier in gevaar kan worden gebracht;
In de nota Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid wordt aangegeven dat de
gemeente voorzieningen beschikbaar stelt en deze onderhoudt;
De meeste honden baat hebben bij meerdere korte uitlaatrondjes per dag,
aangevuld met een langere wandeling, waarbij de hond ook even los kan
lopen en/of rennen om energie kwijt te kunnen.
Voldoende, dagelijkse sociale interactie met andere honden sterk bijdraagt
aan het welzijn van een hond.
De kosten circa € 5.400,- bedragen.

Draagt het college op:
1. Om in 2019 aan de hand van de bestaande ravotterreinen, daar waar
behoefte is in samenspraak met wijkraad/bewoners, in elke wijk één omheind
ravotterrein te realiseren;
2. Om aan de hand van de routes zoals beschreven op bladzijde 7 Evaluatie en
herijking hondenpoepbeleid in elke wijk de meest geschikte locatie te bepalen;
3. De kosten voor het omheinen te dekken uit de opbrengst hondenbelasting,
gestort in de Algemene Middelen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Besluitvorming: aangehouden.

