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Inloopavond 31 oktober 2019
Reactieformulieren en e-mails - uitwerking en respons
Hondenuitlaat- en wandelmogelijkheden
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45

Opmerkingen van aanwezigen
Grote vraag naar wandelmogelijkheden in de vorm van paden/terreinen waar je ook met honden kan lopen. Daar is in de
gepresenteerde schets van Ballast Nedam niets van te zien. Met deze invulling is er ook geen mogelijkheid om ergens een
terrein daarvoor in te richten. De ontwerper heeft totaal geen rekening gehouden met de sociale cohesie van de wijk en
daarbuiten. In dit deel van Zeelst is nagenoeg niets wat lijkt op een serieus hondenuitlaatterrein.
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Geen rekening met honden (uitlaatgebied).
Afgezette hondenuitlaatterrein + afvalbakken
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Geen spoor van zelfs maar een mogelijkheid van een hondenuitlaatterrein. Is blijkbaar met opzet 'vergeten'. Ook dit vat
ik op als een belediging.
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Respons
A) De door de gemeente vastgestelde hondenuitlaatroutes, hondenuitlaatterreinen en -uitrenterreinen zijn weergegeven in de kaart hieronder.
B) Het getoonde plan (de architect noemt het 'schetsmodel') is in wezen een aangepast voorlopig ontwerp, een ruimtelijke uitwerking van wensen, voorwaarden en
keuzes.
Dit ontwerp geeft een goed beeld van de beoogde opzet van de nieuwe wijk:
- de woningen: typologieën, kavelgrootten;
- de inrichting van het openbaar gebied:
- de verhardingen en wegenstructuur;
- de plaats en omvang van plantsoenen en groenstroken, bomen etc.;
- parkeeroplossingen.
Het ontwerp zal na verdere toetsing op onderdelen nader worden uitgewerkt en geoptimaliseerd. Bij die uitwerking wordt ook rekening gehouden met voorzieningen
voor honden, speelplekken e.d., maar er wordt nog geen inrichtingsplan gemaakt (zie punt 3).
C) De gemeente gaat bouw-en woonrijp maken. De verantwoordelijkheid voor de aanleg van hondenvoorzieningen, speelvelden e.d. ligt daarmee bij de gemeente. Nádat
het bestemmingsplan onherroepelijk is, maakt de gemeente o.b.v. het definitieve stedenbouwkundige verkavelingsplan een inrichtingsplan openbaar gebied.
Voorzieningen voor honden, speelterreinen, bankjes, afvalbakken e.d. worden hierin opgenomen. Het inrichtingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd met de
mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De ter inzagelegging wordt aangekondigd in het Veldhovens Weekblad en in een brief aan omwonenden.
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