Aanwijzing twee hondenuitrenveldjes
Op 7 december 2021 heeft het college een besluit genomen over de aanwijzing van twee
hondenuitrenveldjes. Een gelegen op een deel van het openbare grasveld nabij de
parkeerplaats aan de Meijlakker in Milheeze, kadastraal bekend onder sectie C nummer
2135 en een gelegen op een deel van het openbare grasveld nabij de parkeerplaats aan de
Sint Jansstraat in Elsendorp, kadastraal bekend onder sectie C nummer 4697. Op
www.gemert-bakel.nl (Bekendmakingen) vindt u het besluit en de twee situatietekeningen.
Aanleiding
Het initiatief van hondenbezitters uit Milheeze en Elsendorp om te komen tot de aanleg van
een hondenuitrenveld is door de gemeente positief ontvangen. De gemeente heeft aan de
initiatiefnemers haar medewerking toegezegd voor de realisatie. Op verzoek van de
gemeente hebben de initiatiefnemers een groep inwoners gevonden die positief instemt de
hondenuitrenveldjes in te richten. Hiervoor blijkt veel draagvlak te zijn.
Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan draagvlak voor wensen en ideeën uit de
samenleving. Goede voorzieningen dragen bij aan goed gedrag van de hondenbezitters. Het
aanwijzen van hondenuitrenveldjes is in de lijn van het eerder vastgestelde hondenbeleid.
Bestemmingsplan
Er zijn geen bestemmingplan technische bezwaren.
Locatiekeuze
Voor de keuze van betreffende locatie zijn de volgende afwegingen gemaakt:
- de locaties zijn gekozen door de initiatiefnemers; zij zijn lokaal goed bekend, kennen
de functie van het huidige perceel en kunnen derhalve ook goed inschatten welke
invloed het gebruik heeft op de beleving van de openbare ruimte ter plaatse;
- er grenzen geen particuliere tuinen, bedrijven of eigendom van derden aan de
voorgestelde locaties;
- de locaties voldoen grotendeels aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de
kadernota Hondenbeleid Gemert-Bakel. De initiatiefnemers uit Elsendorp stemmen in
met het afwijken van de minimale oppervlakte voor het hondenuitrenveldje.
Inrichting, beheer en onderhoud
De hondenuitrenveldjes worden omheind en toegankelijk gemaakt met een poort. Ze worden
niet gereinigd, maar als gazon gemaaid. Er geldt een opruimplicht wat kenbaar wordt
gemaakt middels bebording met tekst en afbeelding. Daarnaast wordt een afvalbak met
zakjes geplaatst die door de gemeente wordt geledigd.

