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Betreft: Zienswijze hondenlosloopgebied Stroom Esch
Geachte College,
Het bestuur van de wijkvereniging Stroom Esch heeft op 20 februari samen met enkele
bewoners uit de wijk gesproken over het plan om bij de Weideplas een deel van het gazon te
gaan gebruiken als honden losloopgebied.
Tijdens de bespreking kwam al snel naar voren dat geen van de aanwezigen de voorgestelde
plek acceptabel vond.
Ten tijde van de ontwikkeling van de wijk Stroom Esch heeft de gemeente gebruik gemaakt
van de adviezen van stedenbouwkundige Peter Ligtvoet. Hij heeft zich bij het ontwerp van de
vijver laten inspireren door het beroemde plein in Siena “ Il Campo”. Dit plein heeft de vorm
van een Sint Jakobsschelp geaccentueerd met een visgraatmotief.
De wijkbewoners hebben de omgeving van de Weideplas altijd erg gewaardeerd en na de
renovatie van de vijver in 2016 is die waardering alleen maar versterkt.
De gekozen locatie voor een afgerasterd honden uitlaatgebied op de meest prominente plaats
bij de vijver zal zorgen voor een tweedeling van het totaalplan. Wij vinden dat een slecht plan.
We omarmen overigens het plan om voor de hondenliefhebbers honden uitlaatgebieden te
realiseren met wel de kanttekening dat deze alleen kans van slagen hebben wanneer er
adequaat wordt gehandhaafd en er goede afvalbakken worden geplaatst die regelmatig
worden geleegd.
Daarom ook hebben we gekeken naar alternatieven.
Om het eerste deel van het gazon in de omgeving van de sportzaal te gebruiken vinden we ook
geen goede keuze. Dit deel ligt tegenover enkele woningen die uitkijken op de vijver en deze
bewoners zullen niet blij zien met een afgerasterd stuk honden uitlaatgebied. Ook voor de

Nieuwjaarsduik is dit geen goede locatie en de afstand tot het dichtstbij gelegen honden
losloopgebied aan de Bekenhorst is wel erg klein.
Het laatste deel van het gazon richting de vindplaats van Boris wordt veel gebruikt door
jongeren en sporters die dit gebied aantrekkelijk vinden m.n. in combinatie met de hoge
zandwal die er ligt.
Een deel afscheiden van het sportveld vinden we ook geen goed plan. De jeugd maakt hiervan
veel gebruik en er zou te weinig speel en spelruimte overblijven. Wij willen deze voorziening
voor onze wijk behouden. Ook voor deze plek geldt dat het honden losloopgebied erg dicht bij
dat van de Bekenhorst ligt.
Als voorkeurslocatie komt voor ons een stuk gazon in de nabijheid van het kunstwerk Boris
naar voren.
Het honden losloopgebied zou kunnen beginnen iets voorbij het kunstwerk Boris en nog voor
het bedrijfspand van Oude Wolbers kunnen eindigen.
Voordelen van deze locatie zijn:
1. Geen van de bewoners rondom de vijver zal hiertegen bezwaar maken.
2. Het fraaie totaalbeeld van de vijver blijft in stand.
3. Er is een behoorlijke afstand tot het dichtstbijzijnde honden uitlaatgebied bij de
Bekenhorst.
4. Geen negatieve invloed op de zichtlocatie van de bedrijfspanden
Mogelijk nadeel.
Iets minder centraal in de wijk, maar dat lijkt ons voor hondenliefhebbers niet onoverkomelijk.
Het gebied moet degelijk en netjes worden afgerasterd, maar dat zou ook bij de vijver moeten.
Het voorstel van 21 omwonenden, genoemd in hun bezwaarschrift, om niet een deel van het
hele gazon bij de Weideplas te omheinen maar het gebied in tact te laten en in zijn geheel aan
te wijzen als hondenlosloopgebied is voor de wijkvereniging een bespreekbaar alternatief.
Daarbij is het goed te kunnen constateren dat de omwonenden zelf aangeven niet of nauwelijks
hinder te ondervinden van de nu al loslopende honden.
Mocht ons voorstel om welke reden dan ook niet door kunnen gaan, dan willen we graag met u
in gesprek over een ander haalbaar alternatief.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Frans Edelijn (voorzitter wijkvereniging Stroom Esch)

