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Fractie GEWOON LOKAAL! 
t.a.v. de heer J. Veraart 

onderwerp Artikel 40 vragen inzake hondenspeelveld Welberg 

Geachte heer Veraart, 

Steenbergen, 25 april 2017 

In uw brief van 11 april jongstleden refereert u naar een burgerinitiatief dat recent is 
ontstaan. Dit initiatief heeft als doel het creëren van een losloopveld voor honden in de 
kern Welberg. 

U stelt een aantal vragen in het kader van artikel 40 van de verordening 
gemeenteraad Steenbergen. 
Graag geven wij antwoord op uw vragen: 

Vraag 1: Bent u op de hoogte van het (burger-)initiatief om op de Welberg een 
hondenspeelveld te realiseren? 
Antwoord: Ja, wij weten dat er vraag is naar een losloopterrein voor honden in de kern 
Welberg. Een aantal leden van dorpsraad Welberg heeft ons enkele weken geleden 
benaderd. De dorpsraad heeft met diverse hondenbezitters afgesproken dat zij dit 
onderwerp met de gemeente zouden gaan bespreken. 

Vraag 2: Volgens de folder 'Hondenbeleid Opgeruimd-Uitgelaten'heeft de Welberg geen 
hondenspeelveld of losloopzonde. Wilt u daarom uw medewerking verlenen aan dit 
initiatief dat zal bijdragen een blije honden en tevreden hondenbezitters en omwonenden? 
Antwoord: Binnen de kern Welberg is er inderdaad geen losloopterrein voor honden. 
Wij zijn bereid om mogelijkheden te onderzoeken ten behoeve van dit initiatief. 
Er heeft op 4 april jongstleden reeds een overleg plaatsgevonden tussen onze 
beleidsambtenaren en leden van dorpsraad Welberg. Er wordt gezamenlijk onderzocht 
welke mogelijkheden er zijn. In eerste instantie is dit met name op het gebied van 
beschikbare (en geschikte) percelen. 
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Vraag 3: Is het college dan bereid om dit Welbergse initiatief op korte termijn mee te 
nemen in de ontwikkeling van het nieuwe, verbeterde hondenbeleid in de aanstaande 
Perspectiefnota ? 
Antwoord: Indien er duidelijkheid is over mogelijke locaties en de bijbehorende kosten zijn 
wij hiertoe bereid. Indien dit niet past binnen het beschikbare tijdspad zal er in een later 
stadium separaat besluit over worden genomen. 

Samen met de dorpsraad Welberg hopen wij tot een adequate oplossing te komen. 

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op. 

Hoogachtend, J 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 


