Gennep 20-02-2019
Aan de gemeenteraad van Gennep
Betreffende de Hondenuitlaat/speelplaats aan de Kalboerstraat te Gennep.
Geachte Gemeenteraad
Ik ben een bewoonster van de Maasweg, tot mijn verbazing heb ik vernomen, dat burgermeester en
wethouders hebben besloten, een hondenuitlaatplaats /speelplaats te realiseren aan de
Kalboerstraat te Gennep.
Na enige rondvraag in de buurt blijkt het grootste deel van de bewoners niet hiervan op de hoogte!
Onze buurt zit echt niet te wachten op een hondenuitlaatplaats/speelplaats aan de Kalboerstraat.
Daarom ben ik een initiatief- groep begonnen tegen de hondenspeelplaats en voor de zogenaamde
“Knarrenhof”.
1. Wij zijn nooit gevraagd of er wel of geen hondenspeelplaats zou moeten komen. Het voornemen
was achter de Weverflat, maar we hebben er daarna niets meer van vernomen. Op 3 huizen na die
direct aan het perceel grenzen, waarvan er 2 kiezen voor de hondenuitlaat/speelplaats.
2. De wijkraad Gennep- West heeft geen contact met de desbetreffende huizen in de Maasweg,
Touwslagersgroes en Kalboerstraat opgenomen of dit wel wenselijk was.
3.De overlast van honden, en vooral van de eigenaren met auto’s en busjes, die deze plaats met zich
mee zou brengen, brengt onze leefomgeving in gevaar, er zijn te weinig parkeerplaatsen, en de
capaciteit van de weg is niet berekend op dit intensieve verkeer.
4, Er zijn al twee andere locaties in Gennep aangewezen voor deze activiteiten met wel voldoende
parkeerplaats en minder overlast voor de buurt. Hoeveel uitlaatplaatsen heeft Kern Gennep en
Gennep Zuid dan werkelijk nodig?
5.Er is voldoende mogelijkheid om de honden in de “vrije natuur” uit te laten, het grote probleem zit
hem veeleer in het opruimen van de uitwerpselen door de desbetreffende eigenaren.
6. Wij zijn op de hoogte gebracht van het voornemen van de vereniging “De Knarrenhof”om hier een
hofje te gaan bouwen voor 50+ inwoners.
7. Laatstgenoemd initiatief spreekt de meeste bewoners aan, aangezien er weinig tot geen woningen
voorhanden zijn voor ouderen die langer op zichzelf willen blijven wonen, en die niet kiezen voor een
flat of appartement. Dit wordt ook geheel door de gemeente omarmd in het woonbeleid.
8. Er moet in ieder geval een mogelijkheid zijn om het draagvlak in de gemeente te toetsen op deze
locatie, aangezien die ook bijna in het verlengde van de zorgboulevard ligt.
9. Het argument dat de geluidsoverlast te hoog zou zijn lijkt ons vergezocht aangezien er wel
kwetsbare volwassenen mogen wonen in het Driestroomhuis Samen Bijzonder.

Ondergetekende doet een dringend beroep op/verzoek aan de gemeenteraad om
1. Geen hondenuitlaat/speelplaats te realiseren aan de Kalboerstraat
2. Het burgerinitiatief “De knarrenhof”een eerlijke kans te geven
3. Alle betrokkenen tijdig alle relevante informatie te verstrekken
Hierbij toegevoegd is een handtekeningenlijst die de direct aanwonende van de Maasweg, de
Touwslagersgroes en de Kalboerstraat hebben ondertekend.
Allen zijn het niet eens met de genomen beslissing.

