
  

Raadsfractie VVD Valkenburg aan de Geul 

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders Valkenburg aan de Geul 

Betreft: schriftelijke vragen krachtens Artikel 41 Reglement van Orde 

04 augustus 2018 

Geacht College, 

Onlangs kwam de VVD ter oren via diverse inwoners van Valkenburg aan de Geul dat er 
behoefte is aan oa een omheinde hondenuitlaatplek op het veld naast de natuurspeeltuin 
gelegen tussen Kasteel Oost en het Geulstrand of daar dicht in de buurt, soortgelijk aan de 
hondenuitlaatplekken op de Parallelweg en de Hekerbeek. De VVD verwacht dat deze 
behoefte niet alleen in die buurt is maar mogelijk ook in de andere kernen van Valkenburg 
aan de Geul. 

In 2010 heeft de Raad het hondenbeleid vastgesteld zoals opgenomen in de nota 
‘Hondenbeleid? Dat scheelt een hoop!’  Hierin opgenomen zijn ook de reeds bestaande 
omheinde hondenuitlaatplekken en wordt er gesproken over mogelijke uitbreiding in de 
toekomst. Daarnaast wordt er jaarlijks een structureel bedrag ten behoeve van 
betreffende beleid gereserveerd. 

Naar aanleiding van bovenstaande wilt de VVD fractie de volgende vragen, ex Artikel 41 
RvO aan U stellen: 

1. Hoeveel geld is er nog beschikbaar voor 2018? Kan dit geld aangewend worden voor 
het realiseren van de gevraagde hondenuitlaatplek(ken)? Is het geld van voorgaande 
jaren reeds besteed, zo niet, kan dit alsnog aangewend worden voor realisering van 
bovenstaande? Of kan er gereserveerd worden van het budget van 2019 ter 
realisering van bovenstaande? 

2. Kunt u onderzoeken of er in de andere kernen ook behoefte is aan een 
hondenuitlaatplek en van daar uit een realisatieplan opstellen en uitvoeren? 

3. Bent u het met de VVD eens dat dergelijke hondenuitlaatplekken zeker voor de 
ouder wordende mens een hele fijne mogelijkheid is om toch een hond als 
gezelschapsdier te kunnen houden? Maar ook om aldaar andere mensen te 
ontmoeten. En dat dit geheel past binnen het huidige coalitiebeleid aangaande 
leefbaarheid (in de kernen)? 

4. Bent u het met de VVD eens dat er door dergelijke hondenuitlaatplekken meer 
veiligheid ontstaat voor ieder (mens en dier) doordat honden op een veilige manier 
kunnen rennen en ravotten zonder voor overlast te zorgen? 

In afwachting van Uw antwoord binnen de hiervoor gesteld termijn, 
Verblijf ik, namens de VVD fractie, 
Met vriendelijke groet, 

Nelleke Gilissen 
Raadslid VVD


