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Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 
252159 te vermelden. 
 

Aan de bewoners van Lodewijk Napoleonlaan, 
Palestrinalaan en Beneluxweg 

 

Hondenspeelvelden aan de  
Burgemeester Holtroplaan en Beneluxweg 
 

Enige tijd geleden kwam een aantal van uw buurtgenoten uit Oosterheide met het idee 
voor hondenspeelvelden in de wijk. Het idee was om een omheinde plek te maken waar 
honden veilig en vrij kunnen rennen en spelen. Samen met deze bewoners heeft de 
gemeente dit uitgewerkt in een concreet plan voor twee velden: aan de Burgemeester 
Holtroplaan en de Beneluxweg. Om deze velden zo goed mogelijk te realiseren, horen 
we graag wat u van dit plan vindt. 
  
De hondenspeelvelden 
Enthousiaste mede-initiatiefnemer Remco Leemans legt graag uit hoe het plan tot stand is 
gekomen: “De gemeente vroeg mensen via Facebook om goede ideeën voor de buurt. 
Meerdere mensen noemden toen een plek waar hun hond vrij kan rennen en spelen. Dat leek 
ons ook wel wat. En dus zijn we met een paar buurtgenoten en de gemeente in gesprek 
gegaan. Het idee is een veld om te rennen en spelen. Een veilige omheinde plek, zodat de 
honden niet zomaar weg kunnen. Liefst met enkele speeltoestellen, zodat je ook echt een 
beetje kunt trainen met je hond. Het zijn zeker geen uitlaatplaatsen, hondendrollen moeten 
gewoon worden opgeraapt. Daarom worden er ook zakjes opgehangen. Met elkaar hebben 
we gezocht naar centrale plekken in Oosterheide, die niet direct grenzen aan de huizen. 
Zodat ze voor veel mensen met hun honden bereikbaar zijn en anderen er geen last van 
hebben.”  
 

Burgemeester Holtroplaan en de Beneluxweg 
De initiatiefnemers en de gemeente hebben samen gezocht naar plekken waar de 
hondenspeelvelden het beste passen. Daaruit zijn twee locaties naar voren gekomen.  
 

Het eerste speelveld is in het park tussen de Burgermeester Holtroplaan en de Lodewijk 
Napoleonlaan, langs het voetpad richting Buurstede. Het wordt ongeveer 540 m2 groot. De 
huidige wandelpaden leggen we om het omheinde veld heen. Op het veld komen ook een 
bankje en een afvalbak met hondenpoepzakjes. Daarnaast komen er speelelementen voor 
honden, zoals slalompaaltjes, hordenlooppaaltjes en een rioolbuis om door- en overheen te 
lopen. Op de achterzijde van deze brief vindt u de exacte locatie en het ontwerp. 
 

Het tweede veld ligt tussen de A27 en de Beneluxweg bij de voetgangersoversteekplaats ter 
hoogte van de Hildebrandlaan. Het veld is hier ongeveer 500 m2 groot en ligt onder de 
bomen. Het is bereikbaar via het bestaande zandpaadje. Op het veld komen een bankje en 
een afvalbak. Op de achterzijde van deze brief vindt u de exacte locatie en het ontwerp. 
 

De twee speelvelden worden bewust anders ingericht. Zo kunnen we ze de komende tijd met 
elkaar vergelijken. De velden zijn uniek voor Oosterhout. Wanneer het een succes is, kunnen 
we kijken of we meer van dit soort velden kunnen inrichten. 
 

Vragen en opmerkingen 
Samen werken we aan een fijne leefomgeving en daarom horen we graag uw mening over de 
hondenvelden. Tot en met 31 oktober 2020 kunt u vragen of opmerking mailen naar: 
m.van.de.waeter@oosterhout.nl of bellen naar: 14 0162.  
 

Zelf een idee? 
De gemeente wil graag samen met inwoners meer voor elkaar krijgen, door samen te werken, 
kansen te bieden en initiatieven te stimuleren. Dit buurtinitiatief is daar een goed voorbeeld 
van. Heeft u zelf een idee waarmee u actief aan de slag wil om uw buurt beter en leuker te 
maken? Kijk dan voor meer informatie op https://oosterhout.nl/inwoners/openbare-
ruimte/buurtinitiatief/.  
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Drie initiatiefnemers van de hondenspeelvelden, met geheel rechts Remco Leemans.


