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Nieuw veilig uitrengebied

De afgelopen maanden hebben
we in het KoningsPark met een
aantal enthousiaste wijwilligers
en met hulp van een aantal be-
drijven en gemeente een veilig
losloopgebied voor honden ge-

realiseerd. Het loslooPgebied
wordt omsloten door een mooi
wilgentenen vlechthek met hou-
ten poortjes waar je het gebied in
en uit kan. Deze Poortjes vallen
vanzelf dicht, zodat de losloPen-
de honden niet kunnen ontsnap-

pen. De gemeente heeft onlangs
bij de ingangen van het loslooP-
gebied afvalbakken geplaatst en
ze heeft paaltjes met de aandui-
ding uitrengebied/opruimplicht
geplaatst. Hiermee hebben we in
onze gemeente een mooie en vei-
lige omgeving om onze viervoe-
ters in een speelgebied te laten
ravotten. Er ligt een Pad door het
gebied dat binnenkort zal wor-
den afgewerkt met een toPlaag.
Ook zijn er speelmogelijkheden

voor honden, zoals een aantal
rioolbuizen waar ze doorheen
kunnen rennen. Deze sPeelmo-
gelijkheden worden binnenkort
nog uitgebreid. Recent zijn hin-
derlijke bramen, brandnetels,
uitstekende stopPels en ander
onkruid verwijderd.
Door een buurtbewoonster ziin
4 rotan stoelen geschonken, erg
leuk, en deze worden al regel-
matig gebruikt. Ze staan vlak bij
één van de ingangen. OP termijn
zullen er in het hele Park meer
en betere zitmogelijkheden ge-

plaatst worden. Het honden-
losloopgebied is hiermee een
heerlijke plek om met uw hond
behendigheidsoefeningen te
doen of even bij te Praten met
andere baasjes in een veilige
omgeving. Vanwege de onder-
grond is het niet mogelijk dat de
poepzuiger van de gemeente de
hondenpoep opruimt en blijft er,
net als in de rest van het Park,
een opruimplicht. Zo kunnen
we er samen een mooi Park van
maken voor iedereen. In het Park
(maar dus niet in het uitrenge-

bied) behoren honden aangelijnd
te zijn, zoals dat in heel de ge-

meente geldt. Ook mensen zon-
der honden kunnen zo op een
prettige manier gebruik maken
van het park. Er wordt door een
nieuwe werkgroep gewerkt aan
een concept voor de aanPassing
van het hondenbeleid in de hele
gemeente. Deze werkgroep be-
staat uit leden van de Vereniging
Koningspark en diverse betrok-
kenen, waaronder ondernemers,
specialisten en mensen uit de
wijk. Binnenkort gaan we ook
met de gemeente in overleg gaan
om tot een wijziging van dit be-
leid te komen dat leidt tot meer
tevredenheid bij iedereen en
waarin iedere partij zijn verant-
woording kan nemen.
Wij zijn momenteel als Vereni-
ging Koningspark al in overleg
met de gemeente Geertruiden-
berg, om gezamenlijk tot een
nieuw ontwerP van het Konings-
park te komen. In dit masterPlan
zal ook het hondenuitrengebied
en het hondenbeleid meegeno-
men worden.

Kijk ook voor meer informatie
over het Koningspark oP www.
hetkoningspark.nl of volg ons oP

facebook.com,/koningspark en
tlvitter.com/-koningsPark.


