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__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Op 2 mei ontvingen wij vragen van SP over de hondenspeelplaats in het Grobbendonckpark op basis 
van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met de daarbij 
behorende antwoorden: 
 
Uit een e-mail van de ambtenaar aan de werkgroep HondenSpeelPlaats Grobbendonck blijkt dat de 
wethouder niet langer naar de locatie die de voorkeur heeft van de werkgroep kijkt. Wat is hier de 
reden van? 
 
Uit de informatieavond en ontvangen e-mails blijkt dat een meerderheid van de direct omwonenden 
geen voorstander is van een hondenspeelplaats op deze locatie. De informatieavond heeft het 
standpunt van de omwonenden niet gewijzigd. 
 
De ambtenaar is gevraagd te kijken naar een andere locatie bij het speeltoestel. Mogen we hieruit de 
conclusie trekken dat het college positief staat tegenover een hondenspeelplaats zoals beoogd door 
de werkgroep?  
 
Uit een enquête onder hondenbezitters van enkele jaren geleden en het bewonersinitiatief blijkt dat 
de behoefte aan één of meerdere hondenspeelplaatsen groot is. Het college wil daarom graag 
medewerking verlenen aan het realiseren van een hondenspeelplaats( bij wijze van proef)als 
daarvoor onder de omwonenden voldoende draagvlak is. 
 
Lopen de kosten niet te hoog op als er speeltoestellen verplaatst moeten worden? 
 
Het eventueel verplaatsen van de speelplek is  kostbaar en ligt daarom niet voor de hand. 
 
Is de verwachting dat er voor die plek geen bezwaren zijn vanuit buurtbewoners? 
 
Over deze specifieke plek is niet eerder gesproken met de omgeving. We kunnen dan ook niet 
vooruit lopen op nog niet ontvangen reacties. 



 
 
Bladnummer Datum 

2 20 mei 2019 
 

 

Uit het bericht op de site van het Brabants Dagblad zou de indruk gewekt kunnen worden dat er te 
weinig draagvlak zou zijn. Hoe is het draagvlak gemeten door de gemeente? Kunt u de gegevens met 
ons delen? 
 
Het draagvlak is nog niet gemeten. Gegevens hierover zijn niet beschikbaar en kunnen dan ook niet 
gedeeld worden. 
__________________________________________________________________________________ 


