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Evaluatie hondenspeelweide 
  
In september 2020 is als proef een hondenspeelweide aangelegd in het parkje nabij de 
Warande en de Van de Venstraat. Zoals met de gemeenteraad besproken zou na een jaar 
worden bekeken of de speelweide bevalt en of op meer plekken in de gemeente behoefte is 
aan zo’n speelplek voor honden. 
  
Om het gebruik van de hondenspeelplek goed in kaart te brengen is bij de speelweide een 
bord geplaatst met QR-code waarmee gebruikers van de plek meteen werden doorgeleid 
naar een korte online vragenlijst. Via social media, de krant en onze website hebben wij de 
inwoners van Valkenswaard op de hoogte gesteld over ons onderzoek naar 
hondenspeelweiden. Zij konden ook via de website de vragenlijst invullen en konden per mail 
suggesties aandragen voor hondenspeelweiden, of juist aangeven tegen dit soort plekken 
voor honden te zijn. 
  
Uitkomsten enquête en reacties respondenten per mail 
Aan de enquête hebben 171 bewoners deelgenomen. Het overgrote deel was zeer positief 
over de aanleg van hondenspeelweiden. Hierbij een samenvatting van de belangrijkste / 
meest gehoorde reacties: 
1)  98% van de respondenten woont in de gemeente Valkenswaard.  
2)  149 van de 171 respondenten hebben één of meerdere honden. Dus er hebben 

weinig niet-hondenbezitters gereageerd. 
3) Bijna 40% van de respondenten gebruikt de hondenspeelweide aan de Warande 

nooit. 34% dagelijks/wekelijks. Dus de behoefte is groot. 
4)  37% zegt dagelijkse honden met baasjes in de hondenspeelweide in de warande waar 

te nemen, dus deze wordt wel goed gebruikt. 
5) 50% van de respondenten geeft aan dat de hondenspeelweide aan de Warande 

slaagt in zijn opzet als plek voor behendigheidsoefeningen voor honden. 10% is deze 
mening niet toegedaan. Er wordt aangegeven dat de weide te klein van opzet is, te 
ver weg ligt en er op detailniveau wel wat verbetering mogelijk is met de geplaatste 
spelattributen. 

6)  46% van de respondenten geeft aan dat men zich aan de spelregels houdt die 
aangegeven staan bij de hondenspeelweide, 5% vindt van niet. Vooral hondenpoep 
overlast wordt genoemd. 

7)  64% ondervindt geen overlast van de bestaande honden, 5% wel. Hondenpoep en 
niet aangelijnd loslopen worden genoemd als hinderlijk. 
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8)  28 % noemt verbeterpunten, 43% heeft deze niet. Erg veel respondenten vinden de 
hondenspeelweide veel te klein van opzet. Minder hekwerk/natuurlijk afscheiding en 
inrichting worden ook genoemd. En meerdere locaties in de gemeente Valkenswaard. 

9) 64% van de ondervraagden vindt dat er meer hondenspeelweiden moeten komen, 
9% vindt dat niet nodig. Nagenoeg alle wijken van de gemeente Valkenswaard 
worden genoemd als gewenste locaties. Ook hier wordt de wens geuit voor een 
losloopgebied binnen de gemeente. 

10)  Bij overige opmerkingen worden vooral de hondenpoepproblematiek, handhaving op 
loslopen en nieuwe locaties voor hondenspeelweiden genoemd. 

  
De 40 reacties per mail waren ook overwegend positief. Slechts twee inwoners gaven aan 
geen aparte voorzieningen voor honden in het Wilhelminapark te willen en één persoon gaf 
aan de aanleg van hondenspeelweiden in het algemeen overbodig te vinden. 
Nagenoeg alle positieve reacties geven vooral de wens weer voor meer hondenspeelweiden 
in andere wijken in de gemeente Valkenswaard, bij voorkeur wat groter dan de Warande. 
  
In dit rapport zijn de resultaten van de enquête verder uitgewerkt en kunt u meer specifieke 
informatie vinden over de vragen, opmerkingen en suggesties. 
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Rapport resultaten

 Enquête hondenspeelweide Valkenswaard
Moment van afdrukken: 29-09-2021
Aantal respondenten: 171 / 171

Woont u in de gemeente Valkenswaard?
Soortvraag: meerkeuze

Antwoorden Aantal Percentage

Ja 166 97.65%

Nee 4 2.35%

Totaal: 170 100%
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 Onderzoekdoen.nl
Rapport resultaten

 Enquête hondenspeelweide Valkenswaard
Moment van afdrukken: 29-09-2021
Aantal respondenten: 171 / 171

Heeft een of meerdere honden?
Soortvraag: meerkeuze

Antwoorden Aantal Percentage

Ja 149 87.65%

Nee 21 12.35%

Totaal: 170 100%
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 Onderzoekdoen.nl
Rapport resultaten

 Enquête hondenspeelweide Valkenswaard
Moment van afdrukken: 29-09-2021
Aantal respondenten: 171 / 171

Hoe vaak maakt u met uw hond(en) gebruik van deze hondenspeelweide?
Soortvraag: meerkeuze

Antwoorden Aantal Percentage

dagelijks 28 16.77%

wekelijks 28 16.77%

minder vaak 27 16.17%

nooit 66 39.52%

ik heb geen hond 18 10.78%

Totaal: 167 100%
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 Onderzoekdoen.nl
Rapport resultaten

 Enquête hondenspeelweide Valkenswaard
Moment van afdrukken: 29-09-2021
Aantal respondenten: 171 / 171

Hoe vaak ziet u honden met hun baasje in de weide?
Soortvraag: meerkeuze

Antwoorden Aantal Percentage

dagelijks 61 37.20%

wekelijks 15 9.15%

minder vaak 19 11.59%

nooit 28 17.07%

weet ik niet 41 25.00%

Totaal: 164 100%
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 Onderzoekdoen.nl
Rapport resultaten

 Enquête hondenspeelweide Valkenswaard
Moment van afdrukken: 29-09-2021
Aantal respondenten: 171 / 171

Het doel van de hondenspeelweide is dat honden er onaangelijnd en veilig kunnen
spelen. De objecten in de speelweide zijn bedoeld voor behendigheidsoefeningen.

Slaagt de hondenspeelweide in deze opzet? (vink de opties ‘ja’ of ‘nee’ en eventueel
‘toelichting’ aan om uw antwoord toe te lichten)

Soortvraag: meerkeuze

Antwoorden Aantal Percentage

ja 93 50.00%

nee 19 10.22%

weet ik niet 43 23.12%

toelichting: 2 1.08%

toelichting: Als je je hond los wilt laten rennen kan je naar de bossen of een speciaal losloop gebied
gaan. Voor behendigheid zijn speciale cursussen.

1 0.54%

toelichting: Behendigheidsoefeningen krijg je op een honden school, dé plek bij uitstek! Rennen kunnen
ze op losloop gebieden in het bos.

1 0.54%

toelichting: De boomstam kan voor kleine hondjes te hoog zijn en bij nat weer schuiven ze eraf. 1 0.54%

toelichting: De weide is veel te klein voor meerdere honden. Lijkt meer een puppy veldje. Het
hondenveld ligt ver bij mij vandaan. Deze plek ligt ook te afgelegen . Voel mij daar niet veilig.

1 0.54%

toelichting: Deels, ik vind de speelruimte wat klein gezien het aantal honden wat hier regelmatig
aanwezig zijn.

1 0.54%

toelichting: Een losloopgebied zou helemaal geweldig zijn. Voor grote honden is het hondenspeelveldje
aan de kleine kant.

1 0.54%

toelichting: elke hond heeft recht even lekker te socialiseren en uit te rossen met andere honden. 1 0.54%

toelichting: Er zijn honden die ergens anders getraind zijn, die snappen wat de bedoeling is. Verder
rennen de honden er meestal omheen.

1 0.54%

toelichting: Heel erg leuk! 1 0.54%

toelichting: Het veld is te klein zeker als er meerdere honden in zouden zijn 1 0.54%

toelichting: Hij is veel te klein ,als er n paar grote honden in zijn ,lopen tegen het hek omhoog. 1 0.54%

toelichting: Hond kan energie kwijt minder probleemgedrag en leuke bezigheid 1 0.54%

toelichting: Ik ben helemaal voir een speelweide alleen maken hondenbezitters misbruik van de situatie
om met de honden onaangelijnd naar en van de speelweide te lopen

1 0.54%

toelichting: Ik kwam er nooit omdat ik niet wist dat het daar was. Ga ik vanaf nu wel gebruik van maken.
Superfijn dat honden met elkaar kunnen spelen zonder dat ze zichzelf vastdraaien in de lijnen die in de
knoop komen tijdens het spelen aan de lijn.

1 0.54%

toelichting: ik maak geen gebruik van de weide op de warande omdat deze totaal niet in mijn buurt ligt.
ik zou daarom graag een weide bij mij n de buurt hebben. ik en andere hondenbezitters zitten graag op
het veld en daar spelen de honden graag met elkaar

1 0.54%

toelichting: Ik wist tot op heden niet dat deze bestond. 1 0.54%
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toelichting: Ik woon in Oud Dommelen tegen Lage Heide aan. Daar is een grote behoefte aan een speel
en ontmoetingsplaats voor honden en baasjes. Graag opgaand in de natuur, geen kaal veld met een
hek. Hier en daar een boom dus parkachtig ook voor mensen zonder hond. Natuurlijk met bankjes voor
sociale ontmoeting.

1 0.54%

toelichting: Ik woon zelf te ver weg om er makkelijk te komen, maar alle honden moeten los kunnen
lopen op een veilige plek, zonder dat je een boete krijgt. Een hond moet kunnen rennen en dat gaan
aangelijnd niet heel soepel

1 0.54%

toelichting: Ja, maar deze is toch wel klein van omvang. 1 0.54%

toelichting: Leuk maar weide mag groter! 1 0.54%

toelichting: mag best wat meer objecten, dit is erg summier. De hondenweide zou eigenlijk 2 keer zo
groot moeten zijn want het is er ooit erg druk en gaan de honden vechten met elkaar

1 0.54%

toelichting: Mijn persoonlijke mening is dat honden niet op een speel gelegenheid horen. Baasjes
kletsen en honden doen intussen fijn ongezien hun behoefte! Genoeg ruimte rondom Valkenswaard om
je hond te laten spelen!

1 0.54%

toelichting: Objecten in speelweide hoeft niet perse 1 0.54%

toelichting: Ruimte te krap 1 0.54%

toelichting: Vaak niet veilig door ongewenst gedrag van bepaalde honden 1 0.54%

toelichting: Voor het doen van Behendigheidsoefeningen kunnen in Valkenswaard hondentrainingen
gevolgd worden. Deze trainingen zijn uitstekend. Deze voorziening is dus overbodig.

1 0.54%

toelichting: Weide is voor ons te ver weg. Leuk zo’n veldje maar wel wat klein, een hond kan niet echt
zijn energie kwijt hier.

1 0.54%

toelichting: Wij komen niet op de hondenspeelplek aan de Warande. Is te ver van waar we wonen.
(Dommelen)

1 0.54%

toelichting: Zou wat meer variatie in mogen staan zoals wipwap, balans, paaltjes driehoek etc zodat je
ook er training en fysio oefeningen kunt doen

1 0.54%

Totaal: 186 100%

Antwoorden Aantal Percentage
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 Onderzoekdoen.nl
Rapport resultaten

 Enquête hondenspeelweide Valkenswaard
Moment van afdrukken: 29-09-2021
Aantal respondenten: 171 / 171

Bij de ingang van de hondenspeelweide staat een bord met spelregels. Houden
gebruikers zich goed aan deze spelregels? (vink de opties ‘ja’ of ‘nee’ en eventueel

‘toelichting’ aan om uw antwoord toe te lichten)
Soortvraag: meerkeuze

Antwoorden Aantal Percentage

ja 78 46.15%

nee 9 5.33%

weet ik niet 68 40.24%

toelichting: 3 1.78%

toelichting: De meeste wel, sommige mensen ruimen de poep niet op, maar dat zal je altijd blijven
houden denk ik…

1 0.59%

toelichting: Deze wei ligt te ver uit de buurt om er regelmatig heen te gaan 1 0.59%

toelichting: Ik woon niet in deze buurt, ik kom er nooit 1 0.59%

toelichting: Ik zie wel veel hondenpoep buiten het speelveldje op het gras 1 0.59%

toelichting: Is niet te controleren 1 0.59%

toelichting: niet iedereen, er zijn nog steeds mensen die de poep in de weide niet opruimen. MIsschien
toch handig als er een poepzakjesautomaat hangt. Mensen zijn raar als het om hondenpoep gaat. Ik
snap niet dat mensen dat niet opruimen.

1 0.59%

toelichting: Regels regels regels…..veel teveel 1 0.59%

toelichting: Soms wordt door honden wat gegraven, maar deze gaten worden altijd netjes dicht gegooid. 1 0.59%

toelichting: Soms zie ik wel een gat dat gegraven is. Daar wordt niet altijd direct op gehandeld door de
baasjes. Rondom de speelweide ligt vaak hondenpoep welke niet wordt opgeruimd. In de speelweide
zelf heb ik nog nooit hondenpoep gezien.

1 0.59%

toelichting: Voordat wij gaan spelen ruim ik altijd poep op. (Volgens mij structureel van één hondje;
steeds aan dezelfde kant en kleine drollen)

1 0.59%

toelichting: Weet ik niet. Wat ik wel weet hoe honden eigenaren zich gedragen in bv het Wilhelminapark.
Honden doen hun behoefte en als je een baas aanspreekt of ze het aub willen opruimen krijg je een
grote mond!

1 0.59%

Totaal: 169 100%
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 Onderzoekdoen.nl
Rapport resultaten

 Enquête hondenspeelweide Valkenswaard
Moment van afdrukken: 29-09-2021
Aantal respondenten: 171 / 171

Ondervindt u overlast van de hondenspeelweide? (vink de opties ‘ja’ of ‘nee’ en
eventueel ‘toelichting’ aan om uw antwoord toe te lichten)

Soortvraag: meerkeuze

Antwoorden Aantal Percentage

ja 9 5.36%

nee 108 64.29%

niet van toepassing 36 21.43%

toelichting: 3 1.79%

toelichting: Als ze bij ons in de buurt zouden zijn zou ik daar zeker last van ondervinden. Honden moet
aan de lijn. Er zijn voldoende ander e gebieden in de omgeving waar mijn hond volledig aan zijn
trekkken komt. Honden speelweiden zijn in onze omgeving helemaal niet nodig

1 0.60%

toelichting: Belachelijk ding,mijn hond gaat er in,maar wil er zo weer uit. 1 0.60%

toelichting: Ik dacht dat we ook deze enquête moesten invullen om in aanmerking te komen van een
honden uitloop gebied in onze wijk Lage Heide.

1 0.60%

toelichting: Ik woon totaal niet in de buurt van het veld. 1 0.60%

toelichting: Loslopende honden van en naar de speelweide 1 0.60%

toelichting: Nee, want in onze directe omgeving is er geen en laten we het aub zo houden! Hun de
kinderen hun speelplek en alle kinderen van het Smelleken tijdens de buiten gym en pauzes!

1 0.60%

toelichting: Niet van hondenspeelwijde, wel van honden in het Wilhelminapark; veel loslopende honden
en veel hondenpoep

1 0.60%

toelichting: Overlast van een onaangeleinde hond buiten de speelweide. Deze heeft onze aangelijnde
hond vandaag gebeten.

1 0.60%

toelichting: Vaak hinderlijk geblaf 1 0.60%

toelichting: Woon in een andere wijk. 1 0.60%

toelichting: Woon niet in de buurt 1 0.60%

toelichting: Word een grote bende. Modder plas en poep. Altijd fijn als het voor je deur is of je kinderen
spelen ernaast. Worden gemakkelijke uitlaat plaatsen voor baasjes. Niet om ze te trainen zoals
aangegeven.

1 0.60%

Totaal: 168 100%
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 Onderzoekdoen.nl
Rapport resultaten

 Enquête hondenspeelweide Valkenswaard
Moment van afdrukken: 29-09-2021
Aantal respondenten: 171 / 171

Heeft u suggesties voor verbetering van de hondenspeelweide?(vink de opties ‘ja’ en
eventueel ‘toelichting’ aan om uw antwoord toe te lichten)

Soortvraag: meerkeuze

Antwoorden Aantal Percentage

ja 57 28.50%

nee 86 43.00%

toelichting: 1 0.50%

toelichting: Absurt klein, een gevange in Vucht krijgt meer ruimte 1 0.50%

toelichting: Als honden kunnen rennen en met een bal kunnen spelen is het fijn als het een groter veld
zou zijn.

1 0.50%

toelichting: Als je niet in de buurt woont zoals ik is het de eerste keer niet zo makkelijk te vinden. Een
bewijzering of zo is dan wel zo handig.

1 0.50%

toelichting: Beetje te klein is t wel 1 0.50%

toelichting: de afvalbak een paar meter verder weg van de ingang plaatsen 1 0.50%

toelichting: De hondenspeelweide heeft zo op het plaatje te zien een leuke opzet maar is naar mijn
mening aan de kleine kant. Dat hoor ik ook van mensen die er wel eens geweest zijn.

1 0.50%

toelichting: De ruimte zou wat groter mogen zijn. Je gooit al snel een bal over het hek. 1 0.50%

toelichting: De speelweide zou van mij wat meer begroeiing mogen hebben. Ook het gras zou op de een
of andere manier wat beter bijgehouden mogen worden. Nu ligt er best veel zand.

1 0.50%

toelichting: De weide mag een stuk groter 1 0.50%

toelichting: Dit mag echt fors groter worden. Op deze manier worden honden te eenzijdig belast (korte
draaien) en geen kans op elkaar ontlopen

1 0.50%

toelichting: Dit zou heel veel groter moeten omdat sommige honden zich hierin opgesloten voelen en
dan verdedigend gedrag kunnen vertonen. Als bijvoorbeeld het hele achterste gedeelte van het terrein
omheid zou worden, zouden de honden ook op de 'berg' kunnen spelen, lekker kunnen stoeien en toch
niet weg kunnen lopen. 10x20 meter is echt veel te klein.

1 0.50%

toelichting: Een bankje om te zitten erin zou fijn zijn 1 0.50%

toelichting: Een grotere hondenweide 1 0.50%

toelichting: Een hondenspeelweide kan ook bestaan uit een stuk bestaand bos wat omheind is. Ook
gebruikers zonder hond kunnen dan genieten van het bos. (Mensen te gast bij de hond in dit geval)
Goede voorbeelden hiervan kun je vinden in België bijvoorbeeld. Speelweide hamont achel en in
lommel

1 0.50%

toelichting: Een ruimere plek eventueel prullenbak met zakjes erbij want snap nog steeds niet waarom
het veld erom heen vol ligt met poep

1 0.50%

toelichting: Evt plaatsen van bankjes 1 0.50%
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toelichting: Gebruik natuurlijk groen om de afscheiding te maken. Brede lage struiken gaan honden echt
niet overheen. Zet er zeker geen hekwerk neer, valt dan uit de toon. maak de omvang groter waar
mogelijk. Bv Wilhelminapark kan in de zuidwest hoek best een fors stuk gemaakt worden met stukje
uitbreiding van het aanwezige groen. Bewoners hebben al aangegeven hier aan mee te willen werken.
zitbankje erbij zou ook mooi zijn en uiteraard een vuilnisbak voor de uitwerpselen.

1 0.50%

toelichting: Gras onderhouden; minder zanderig. Groter, meerderehonden kunnen dan echt samen
rennen

1 0.50%

toelichting: Groter 1 0.50%

toelichting: Groter oppervlakte 1 0.50%

toelichting: Grotere oppervlakte om grote honden ook echt te laten rennen 1 0.50%

toelichting: Grotere omheining 1 0.50%

toelichting: Grotere ruimte 1 0.50%

toelichting: Handhaving op hondenpoep die niet wordt opgeraapt rondom de speelweide. 1 0.50%

toelichting: Heel graag op meerdere plekken in V’waard 1 0.50%

toelichting: Hekken weg en honden gewoon vrij laten lipen 1 0.50%

toelichting: Hekken zijn te laag, mijn hond springt eroverheen als ik niet oplet. 1 0.50%

toelichting: Het zou wat groter moeten zijn en ik zou heel graag in de wijk Kerkakkers ook zo'n speelveld
willen.

1 0.50%

toelichting: Honden speelweiden zouden het liefst buiten de bewoonde dorpskern moeten komen. Dit
heeft ook als voordeel dat de hond goed uitgelaten wordt en dat mensen die minder voor de honden zijn
daar ook niet mee geconfronteerd hoeven te worden. Niet iedereen is ervan gediend heb ik persoonlijk
ervaren

1 0.50%

toelichting: Ik woon in Dommelen en vind het erg jammer dat er in Dommelen geen losloop gebieden
zijn zoals je in andere steden en dorpen wel vind. ik denk dat het oude doeweek terrein daar erg
geschikt voor zou zijn!

1 0.50%

toelichting: Ik zou deze specifieke weide groter hebben gemaakt en meer in de vorm van het pad/park.
Het ligt er nu nogal lomp bij.

1 0.50%

toelichting: Is te klein 1 0.50%

toelichting: Maak het groter of maak een losloopgebied voor de grotere honden. 1 0.50%

toelichting: Mag veel groter zijn. Zodat zeker de grotere honden meer ruimte hebben om te rennen. 1 0.50%

toelichting: Mag wat groter 1 0.50%

toelichting: Meer in het zicht van de wijk en maak er een groot veld van zodat honden de ruimte hebben
en niet te dicht op elkaar zitten. Niet elke hond past bij elkaar.

1 0.50%

toelichting: Meer ruimte, hier passen twee honden en een chihuahua in. 1 0.50%

toelichting: meerdere honden speelweiden in Valkenswaard 1 0.50%

toelichting: Mogelijk wat groter, nu is het erg klein als er een aantal honden in zitten. 1 0.50%

toelichting: Niet aanleggen! Laat de parken en het groen in ons dorp alsjeblieft aan kinderen, jeugd, aan
ouderen. Aan iedereen die daar plezierig wil vertoeven! Wij hebben zelf jarenlang honden gehad en
hebben die altijd keurig aan de lijn gehouden en hun uitwerpselen opgeruimd! Voor het rennen en
spelen gingen we naar het bos! Genoeg mogelijkheden in onze omgeving. Van het Heike tot de Malpie
en het Leenderbos tot het Wandelpark enz enz

1 0.50%

Antwoorden Aantal Percentage
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toelichting: Niet in woongebieden 1 0.50%

toelichting: Niet zo’n vreselijk saai hekwerk, dat stoort in onze natuur. Hekjes schuin plaatsen zodat ze
automatisch dichtvallen en dus niet open kunnen blijven staan.

1 0.50%

toelichting: Op meerdere plekken in Valkenswaard 1 0.50%

toelichting: Op meerdere plekken in Valkenswaard hondenspeelweides 1 0.50%

toelichting: Op meerdere plekken ook in Dommelen 1 0.50%

toelichting: Oppervlak mag groter zodat ook grotere honden zich vrij kunnen bewegen 1 0.50%

toelichting: Speelterrein bij Warande is véééél te klein; wel goed voor de honden dat er een "duiker" ligt
om door te kruipen en een boomstam en wat springhekjes!

1 0.50%

toelichting: Speelweide in het Wilhelmina park 1 0.50%

toelichting: sterkere controle voor aanlijnen en op verwijderen van hondepoep met veel hogere boetes;
het loopt in de gehele gemeente de spuigaten uit ; overal hondestront - doe er iets aan - ik betaal toch
genoeg belasting

1 0.50%

toelichting: Wanneer er voldoende ruimte overblijft mag het groter worden. 1 0.50%

toelichting: Wat groter 1 0.50%

toelichting: Weg met dat ding,laat honden gewoon rennen inplaats van in n gevangenis te zetten 1 0.50%

toelichting: Wij wonen in Dommelen waar heel veel mensen met honden wonen, een speelweide die
afgesloten is is dan ook ideaal en heel erg gewenst!

1 0.50%

toelichting: Wil men een balletje of stok gooien en heb je een grote hond is deze maat speelweide te
klein. Hond kan geen gas geven,zit meteen aan de andere kant tegen het hek.

1 0.50%

toelichting: Zou wat groter mogen zijn. 1 0.50%

toelichting: zouden er graag meer willen in valkenswaard en dommelen 1 0.50%

Totaal: 200 100%

Antwoorden Aantal Percentage
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 Onderzoekdoen.nl
Rapport resultaten

 Enquête hondenspeelweide Valkenswaard
Moment van afdrukken: 29-09-2021
Aantal respondenten: 171 / 171

Vindt u dat Valkenswaard meer hondenspeelweiden moet krijgen? (vink de opties ‘ja’ of
‘nee’ en eventueel ‘toelichting’ aan om uw antwoord toe te lichten)

Soortvraag: meerkeuze

Antwoorden Aantal Percentage

ja 130 64.36%

nee 18 8.91%

toelichting: 1 0.50%

toelichting: Absoluut. Als dit de enige speelweide in Valkenswaard is vind ik zeker dat er meer
aangelegd moeten worden. Dit is een absolute aanwinst voor de gemeente en hondeneigenaren.

1 0.50%

toelichting: Als ze mooi worden ingepast in de omgeving, is een mooie manier om honden lis te kunnen
laten lopen zonder dat anderen daarvan hinder ervaren

1 0.50%

toelichting: Dan kunnen de honden fijn los spelen, zonder dat er zorgen zijn over honden die de straat
op rennen of honden die niet goed met andere honden kunnen spelen of dat ze andere mensen zonder
hond lastig vallen, bijvoorbeeld kinderen die in het park aan het voetballen zijn.

1 0.50%

toelichting: Dit zorgt er ook voor dat overlast en/of hondenpoep in de wijk aanzienlijk wordt verminderd 1 0.50%

toelichting: Dommelen met meer dan 9000 inwoners zou er een paar moeten hebben, bijv braakliggend,
niet meer gebruikt terrein tussen de tennisbanen van LTV Dommelen en het kleine bos aan het
Helenadal! Die heeft een grootte waar honden echt kunnen rennen en met slechts enkele aanpassingen
al te gebruiken: tenniszijde met hek afscheiden, en het poortje naar het bos van het slot af, het hoge
gras afmaaien en enkele hondenspeeltoestellen erop!! Of een hondenlosloopveld realiseren van een
gedeelte van het oude Doe Week- terrein aan de Keersopperweg!

1 0.50%

toelichting: Echt veel te weinig 1 0.50%

toelichting: Fijn om een veilige afgeschermde plek te hebben voor ons en de hond 1 0.50%

toelichting: Geldverspilling,kunnen ze wel ergens anders voor gebruiken. 1 0.50%

toelichting: Graag dichter in de buurt 1 0.50%

toelichting: Graag een hondespeelweide in Dommelen. Nu is de speelweide te ver weg om naar toe te
wandelen

1 0.50%

toelichting: Graag, ik kom niet bij de bestaande speelweide omdat deze te klein is. Dus graag een
grotere speelweide.

1 0.50%

toelichting: het is te ver weg voor mij en mijn hondjes wij willen graag een speelweide bij ons in de buurt
( antoniusstraat)

1 0.50%

toelichting: Het zou erg fijn zijn als er op meerdere plaatsen in Valkenswaard, en in ons geval in
Dommelen, hondenspeelweiden zouden zijn. Alleen maar aan de lijn wandelen is voor honden niet erg
uitdagend. Van samen spelen leren ze enorm veel. Het bosje tussen Kerkakkerstraat en Helenadal
grenst aan een veld op het tennispark dat al tijden braak ligt. Lijkt mij een ideale plek voor een wat groter
hondenspeelterrein. ( het terrein aan de Warande is erg klein) Je zou het zelfs kunnen combineren met
het bosje. Er zit al een toegangspoort. Het veld aan de Keersop bij het doeweekterrein is ook een mooie
plek. Een plek waar honden het water in kunnen geeft weer een andere dimensie. Als je dan van de ene
plek naar de andere kunt wandelen zou dat prachtig zijn!

1 0.50%

toelichting: Honden kunnen toch ook prima in eigen tuinen spelen? 1 0.50%
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toelichting: Honden moeten kunnen ravotten en spelen met elkaar. Is goed voor het sociaal gedrag.
Buiten dat is het onderlinge contact tussen de hondenbezitters ook van waarde in een stukje sociale
controle in de directe omgeving. Maar ook in het Wilhelminapark een óogje' 'op het gedrag van de
oudere hangjeugd. Een hond

1 0.50%

toelichting: Honden moeten toch ergens los kunnen lopen , al is het maar in een speelweide(tje). 1 0.50%

toelichting: Honden spelen graag met elkaar, zeker in mijn buurt wilhelminapark, en het is ontzettend
jammer dat ze niet fatsoenlijk met elkaar kunnen spelen omdat ze aangelijnd moeten zijn. Er zijn veel
honden in de buurt van het wilhelminapark en van een speelweide daar zal veel gebruik worden
gemaakt en hebben andere mensen/ kinderen geen last van de honden

1 0.50%

toelichting: Hondenspeelweiden vlakbij de bossen maar niet in het Wilhelminapark vanwege de vele
kinderen die daar spelen

1 0.50%

toelichting: Ik ben heel ooit in de speelweide bij Warande geweest, maar dit is net te ver lopen vanuit
ons. Het zou echt enorm helpen als er een speelweide in het Wilhelminapark komt. Dan kunnen de
honden daar ook lekker spelen en rennen.

1 0.50%

toelichting: Ik woon in dommelen en kom nooit bij de warande, dus een speelveld in dommelen zou
geweldig zijn

1 0.50%

toelichting: In de kreijenbeek zou een veldje welkom zijn omdat hier veel honden in de wijk zijn 1 0.50%

toelichting: In de wijk Geenhoven zou dit top zijn 1 0.50%

toelichting: In elke wijk zou er een moeten zijn, ook zou er een hele grote moeten zijn in het Don Bosco
park

1 0.50%

toelichting: In Geenhoven 1 0.50%

toelichting: In het wilhelminapark 1 0.50%

toelichting: In oud Dommelen zou erg leuk zijn 1 0.50%

toelichting: In speeltuinen zoals het Wilhelminapark worden honden vaak niet-aangelijnd uitgelaten en
wordt er met hen gespeeld met bijv. ballen. Dit levert gevaarlijke situaties op voor spelende kinderen:
honden die achter de bal van de kinderen aan gaan, honden die achter een fietsend of rennend kindje
aan gaan. Gevolg: kinderen die bang worden voor honden en verder conflicten tussen ouders en
hondenbezitters. Op te lossen - hopelijk - met een hondenspeelweide.

1 0.50%

toelichting: Ja bij het grasveld bij de dr schaepmanstraat 1 0.50%

toelichting: Ja er zijn nu teveel honden eigenaren die hun hond op plaatsen los laten lopen waar de
situatie niet voor iedereen veilig is. Mijn aangelijnde honden vinden het niet oke als er loslopende
honden op hun afkomen. Daarom zou het heel fijn zijn als er meer speelweides in de wijken komen (op
zijn minst 1 per wijk zodat iedereen er naar toe kan wandelen)

1 0.50%

toelichting: Klein terrein met mega drukke honden die hun energie kwijt moeten is vragen om incidenten 1 0.50%

toelichting: Lijkt me echt een super goed idee! Afwisseling is goed 1 0.50%

toelichting: Maar dan wel groter dan dit. 1 0.50%

toelichting: maar met strenge regels en GEEN uitzonderingen Valkenswaard hondepoep VRIJ 1 0.50%

toelichting: Maar wel groot genoeg 1 0.50%

toelichting: Meerdere plekken, zeker bij het whilhelmina park, waar heel veel honden komen die niet
meer los kunnen ravotten

1 0.50%

Antwoorden Aantal Percentage
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toelichting: Nu er steeds meer mensen een hond hebben, is dit eerder een noodzaak. De honden
kunnen er hun teveel aan energie kwijt en socialiseren. Heel belangrijk voor honden. Dat is iets anders
dan wandelen met je hond. Dan kunnen ze niet spelen omdat ze aangelijnd moeten zijn. Dat kan juist
weer agressie veroorzaken omdat ze in het nauw komen door de lijnen die vast komen te zitten

1 0.50%

toelichting: Nu is het te ver weg. En als er meerdere komen. Dan kan ik met mijn hondje er ook gebruik
van kan maken. Mijn hondje wil heel graag met andere honden spelen. Maar doordat ze aangelijnd is.
Kan ze niet goed rondrennen en spelen.

1 0.50%

toelichting: Nu kan dat alleen in het Leenderbos. Daar moet je dan met een auto heen rijden en dat
brengt weer extra vervuiling met zich mee.

1 0.50%

toelichting: Onze hond zou graag willen rennen en spelen met andere honden. Dit veld us te ver weg
dan kan ik net zo goed doorrijden naar het leenderbos.

1 0.50%

toelichting: Ook in Dommelen 1 0.50%

toelichting: Op het Wilhelminapark graag! 1 0.50%

toelichting: Ruimte genoeg in Wilhelminapark, Don Boscopark 1 0.50%

toelichting: Turfberg wijk lijkt me ook mooi 1 0.50%

toelichting: Voor mijn honden niet van toepassing maar er is door veel hondenbezitters zeker behoefte
aan

1 0.50%

toelichting: We hebben uitlaatgebied genoeg en gelukkig wonen we in een bosrijke omgeving. 1 0.50%

toelichting: Wij zouden het fijn vinden als er een hondenspeelweide kan komen in het Don Boscopark.
Onze hond wordt altijd aangelijnd uitgelaten (omdat dat verplicht is maar ook omdat ze anders wegrent).
We willen haar tijdens het uitlaten ook graag eens onaangelijnd laten ravotten met andere honden en/of
met ons. Daarvoor zou een hondenspeelweide in de buurt ideaal zijn. We wonen in de Unastraat vlak bij
de Waalreseweg. Die hondenspeelweide zou wel volledig omheind moeten zijn met een afsluitbaar
poortje, zoals die aan de Warande, zodat de hond niet kan ontsnappen.

1 0.50%

toelichting: Woon aan de andere kant van valkenswaard en moet er nu met auto naar toe. Alleenmaar
daar desondanks los

1 0.50%

toelichting: zeker, in Dommelen is die er nl niet! nog veel liever zou ik losloop gebieden zien 1 0.50%

toelichting: Zeker!! Het Wilhelmina park leent zich bijzonder goed voor een hondenveld. De hele
zijstrook zou u dan moeten pakken zodat mensen ook een balletje met de hond kunnen gooien. Ook
vanuit sociaal opzicht is dit een mooie plek. Mensen komen graag samen met hun hond op dit veld.
Helaas mocht het niet meer en kreeg men regelmatig een bekeuring.

1 0.50%

toelichting: Zie eerdere toelichting. 1 0.50%

toelichting: Zie punt 8 1 0.50%

toelichting: Zijn mensen die er wel behoefte aan hebben 1 0.50%

toelichting: Zodat je er naar toe kunt wandelen! 1 0.50%

Totaal: 202 100%

Antwoorden Aantal Percentage
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 Onderzoekdoen.nl
Rapport resultaten

 Enquête hondenspeelweide Valkenswaard
Moment van afdrukken: 29-09-2021
Aantal respondenten: 171 / 171

Heeft nog andere opmerkingen of suggesties?
Soortvraag: open

Antwoord Aantal

Nee 3

Vooral in het begin was er veel animo voor de weide (er kwamen volgens mij ook veel mensen van wat verder weg speciaal met hun hond
naar deze weide), maar dit is daarna wel wat afgenomen.

1

Zie vorige vraag mbt verbeteren speelweide voor breder gebruik. Nu zit hij te ver weg om te trainen 1

In de wijk de kerkakkers/don bosco park lopen er veel honden los, en mensen ruimen de ontlasting niet op. Er is in deze wijk genoeg ruimte
en plaats om hier ook een speelweide toe te voegen. Op die manier kunnen de honden die nu ongecontroleerd los lopen toch veilig spelen
en hebben andere er geen last van!

1

Al beschreven bij andere vragen. Mijn honden moeten lekker los kunnen rennen zonder die hoge boetes. Zeker als je hond goed luistert,
beetje eigen verantwoordelijkheid als je je hond los wil laten, maar als je hond dat kan, moet dat gewoon mogen.

1

Mijn hond is er een keertje benaderd door een andere hond en durft er nu niet meer in 1

Heel goed idee meer speelweides. En krijg je een plek waar ze met de honden heen gaan en niet rondom speeltuinen van kinderen of
veldjes langs woningen. En heb je ook dat je elkaar kunt aanspreken op elkaar zijn of haar gedrag voor het opruimen van honden poep.

1

Wat is dit voor vreemde vraagsgtelling? Als je niet in de buurt van de Warande woont, kom je toch niet op de hondenspeelweide. Hoe kun je
hier dan je mening over geven? Zou de enquete toch aanpassen

1

ik maar nu geen gebruik van de hondenspeelweide omdat het te ver weg is het zou fijn zijn als er 1 bij de Kreijenbeek komt ik weet dat er
meerdere honden eigenaren het daar mee eens zijn nu verzamelen we wel eens op het veldje voor de Kreijenbeek 351 en het zou mooi zijn
als de honden een eigen plekje hebben om samen te kunnen spelen en rennen zonder dat ze weg kunnen rennen

1

Graag zouden we meer handhaving zien op hondeneigenaren die hun hondenpoep niet opruimen. 1

Deze ruimte kan veel beter gebruikt worden voor andere doeleinden. Zo zijn er een aantal jaren veel speeltuintjes uit het Valkenswaardse
straatbeeld verdwenen. Naar mijn mening kan deze ruimte effectiever worden ingezet dan honden speel veldjes, waar maar een beperkt
deel van de Valkenswaardse bevolking profijt van heeft.

1

The more the better! 1

Komt de wijk turfberg ook aan de beurd hier wonen ook veel hondjes 1

De huidige is te ver weg, moeten er meerdere komen zodat ik er ook gebruik van kan maken.. 1

Meer controleren op poep opruimen dan op loslopen!! 1

Nu maak ik geen gebruik van de honden speelweide omdat het te ver lopen is. Van een speelweide in dommelen ga ik zeker gebruik maken
met mijn hond

1

Op meerdere plekken in Valkenswaard/Dommelen speelweides zou fantastisch zijn. Er speciaal naar toe rijden vind ik best een dingetje. Als
er eentje in de buurt is (Lage Heide) zouden we er wel een paar keer per week gebruik van maken.

1

Heel fijn dat er bomen voor schaduw zorgen. Een rondje Den Bosch leert dat er op de afstand die ik nu afleg van de Kempischebaan naar
de Waranda, ik daar 8 velden tegenkom. De kleinste is even groot als die in de Warande.

1

Een grote ergernis is hondenpoep die niet wordt opgeruimd door de baasjes. Kan hier meer op gehandhaafd worden? 1

Dr.schaepmanstraat veel gras waar dus ook kinderen spelen een hondenwei is welkom zodat de honden lekker kunnen rennen zonder dat
de kids er last van hebben

1
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Reacties per email 'hondenspeelweiden Valkenswaard'

Reactie Wijk Initiële opmerking gemeente
In Veldhoven en Eindhoven zijn al jaren honden 
speelplekken waar je je hondje veilig los kan laten 
lopen hier in de Brouwershof in Dommelen is 
helemaal niets voor de honden. Ik durf mijn 
hondje niet los te laten lopen dat is ook gevaarlijk, 
een afgeschermde honden speelplek zou hier in de 
wijk erg welkom zijn.

Brouwershof Verzoek om speelplek in 
Brouwershof

Lijkt me een super idee dit op meerdere plekken te 
doen. In het gegraaf aan de kornoeljelaan lopen 
ontzettend  veel honden die aangelijnd spelen 
met als gevolg alle lijnen door elkaar. Dit lijkt me 
een geschikte plek om daar ergens een 
losloopveldje te maken. 

Gegraaf-West Verzoek om speelplek 
Kornoeljelaan

Zelf ben ik woonachtig in het Gegraaf en hier zou 
een honden speelweide ideaal zijn. Helemaal in 
combinatie met een speeltuintje. Zelf zou ik dan 
de optie kiezen om dit bij een ander speeltuintje 
te doen waar minder aandacht voor is. Aan de ene 
kant van het gegraaf is er een leuke 
natuurspeeltuin bij de diertjes, maar aan de 
andere kant van het gegraaf liggen de speeltuintjes 
vaak vol met rommel. Zou leuk zijn als dit een 
beetje gecombineerd kon worden.

Gegraaf-West Verzoek om speelplek 
Kornoeljelaan

Wat een leuk initiatief graag willen wij zo een 
plekje bij de williebrorduslaan zou fantastisch zijn 
👍

Geenhoven-Oost Verzoek om speelplek 
Willibrorduslaan

A.d.h.v. het artikel op "Valkenswaard 24" wil ik 
graag melden dat ik het erg leuk zou vinden als er 
in de wijk kerkakkers ook een speelveld komt voor 
honden. We hebben veel honden bij ons in de 
wijk. Rondom de Schaepmanstraat worden op het 
veld veel honden uitgelaten, en komen al veel 
honden samen. Een leuke plek voor een speelveld 
wat honden al associëren met "plezier" omdat ze 
daar al uitgelaten worden. Ik hoop dat er meer 
aanmeldingen komen, zodat een speelveld bij ons 
in de wijk ook gerealiseerd kan worden. 

Kerkakkers-Noord Verzoek om speelplek in of 
nabij Dr Schaepmanstraat

In de wijk Lage Heide zou ik ook heel blij zijn met 
een hondenspeelweide. Er zijn veel honden in de 
wijk en een mooie speelweide past prima in de 
groene uitstraling die de wijk beoogt te hebben.

Dommelen Lage 
Heide

Verzoek om speelplek Lage 
Heide

Ik heb 2 hondjes en woon in de nieuwe wijk lage 
heide in Dommelen. Graag wil ik door geven dat 
er behoefte aan is, hier. 

Dommelen Lage 
Heide

Verzoek om speelplek Lage 
Heide



Ik zou het een erg goed idee vinden voor het in het 
gegraaf (Westkant). Er lopen altijd veel mensen 
rond met hun hond en ik denk daarom dat er vele 
het eens met mij zijn, dat dat daar wel welkom is. 
Er zijn daar genoeg speeltuinen voor kinderen, 
maar voor honden missen we dat. Terwijl die er 
ook veel zijn in het gegraaf. Misschien is het 
mogelijk bij de bruggetjes daar in de buurt 
achterin? Dan zouden mensen van dommelen er 
zelfs ook gebruik van kunnen maken. Hopelijk is 
dit mogelijk. Dat zou geweldig zijn!

Gegraaf-West Verzoek om speelplek 
Kornoeljelaan

Graag zou ik een speelveldje voor honden in onze 
wijk willen. Ik woon in De Molensteen maar 
wandel vaak door de Molenstraat daar zijn al een 
aantal veldjes maar niet omheind. 
In onze buurt wonen veel honden en vaak speelt 
dat ook met elkaar maar steeds zitten al die 
riempjes in de knoop dus een omheind veldje zou 
super leuk zijn.

Hoge Akkers Verzoek om speelplek 
Molenstraat

Graag meer speelvelden waar de hond eindelijk 
eens veilig rond kan en mag rennen, zonder dat we 
eerst met de auto naar het leenderbos moeten 
rijden! En is er niet een stukje bos bij Dommelen 
(bv bij de voetbalvelden?) Waar honden lekker vrij 
mogen lopen en er ook gewoon  n stuk kan lopen 
kan worden en als een hond bang is deze ook niet 
beperkt wordt door n hek want dat kan ook stress 
en confrontaties opleveren.

Algemeen Meer speelplekken en een 
losloopgebied, dichterbij dan 
Leenderbos

Op het don bosco park zou ook heel fijn zijn en is 
groot genoeg .ik zou alleen het heel fijn vinden als 
de omheining hoger wordt ongeveer 1,5meter 
,omdat er ook grote honden zijn die er overheen 
kunnen springen, ik heb een grote hond en kan 
bijna nergens heen hij springt er zo overheen.

Geenhoven-West Verzoek om speelplek Don 
Boscopark

Graag zou ik een mooie speelweide willen in het 
gegraaf. Ik woon zelf in de Kornoeljelaan daar zou 
nog prima een speelweide kunnen komen. 

Gegraaf-West Verzoek om speelplek 
Kornoeljelaan

Ik zou het heel fijn vinden als er ook een speelplek 
voor honden zou komen in de wijk Kerkakkers, bv 
in de buurt van de Biezenrijt. 

Kerkakkers-Noord Verzoek om speelplek in of 
nabij Dr Schaepmanstraat

Het veldje naast de Biezenrijt in de wijk Kerkakkers 
zou een prima plek zijn voor een honden 
speelplek. Veel honden en hun baasjes zouden 
hier heel blij van worden.

Kerkakkers-Noord Verzoek om speelplek in of 
nabij Dr Schaepmanstraat

Het zou heel fijn zijn om een goed omheinde 
speelweide te hebben in Valkenswaard waar onze 
viervoeters veilig kunnen rennen en spelen. Waar 
deze komt in Valkenswaard of Dommelen  maakt 
niet zoveel uit als hij maar een stuk groter is als  
het veldje bij de Warande .

Algemeen Verzoek om grotere speelplek 
dan Warande



behoefte aan een hondenspeelweide in 
dommelen. Wij wonen in De Bochten en missen 
zo'n mogelijkheid in de buurt. Mogelijkheden zijn 
wat mij betreft voldoende aanwezig: bijvoorbeeld 
de weide bij de tennisvelden (braakliggend, 
overzichtelijk en vrij toegankelijk) en in de buurt 
Lage Heide (in de natuur, ruimte, veel mensen die 
hun hond daar uitlaten).

Dommelen Zuid / 
Lage Heide

Verzoek om speelplek in 
Dommelen Zuid

ik zou het echt heel fijn vinden als er in oud 
dommelen /lage heide ook zo'n omheinde 
speelvoorziening voor honden komt. Ik heb van 
meerdere hondenbezitters in dit deel van de 
gemeente gehoord dat er zeker behoefte aan is. 

Dommelen Zuid / 
Lage Heide

Verzoek om speelplek in 
Dommelen Zuid

Volgens mij en heel veel andere hondenbezitters is 
de behoefte erg groot om in Valkenswaard een of 
meerdere  omheinde hondenveldjes te realiseren.  
Er zijn de afgelopen 2 jaar zoveel hondjes 
aangeschaft. Die willen af en toe een keer flink 
kunnen rennen. 
Aangelijnd is dat helaas niet mogelijk.En 
aangezien ze nergens los mogen lopen denk ik dat 
hiervoor een prima alternatief geboden kan 
worden in de vorm van omheinde hondenveldjes 
om de hond te kunnen trainen of gewoon te 
kunnen laten rennen met andere honden samen.  
In mijn buurt zou dat prima te realiseren zijn op 
het veldje achter de Biezenrijt. 
Ook naast het Mollenveldje is een optie die zeker 
het bekijken waard is. 

Kerkakkers-Noord Verzoek om speelplek in of 
nabij Dr Schaepmanstraat (of 
Mollenveldje)

Ik denk dat het ook erg handig zou zijn een 
speelplek te creëren voor honden aan de 
weegbree of kornoeljelaan. Enorm veel 
wandelaars daar met honden.

Gegraaf-West Verzoek om speelplek 
Kornoeljelaan

Na verhuizing van Ehv naar Vwrd miste ik de 
hondenspeelweide, die we daar wel hadden. Het 
veldje aan Warande is fijn maar te ver van 
Kreijenbeek. Graag zo'n veldje in de buurt

Turfberg Noord Verzoek om speelplek in de 
Kreijenbeek

ik ben 1 van de initiatiefnemers voor een 
hondenspeelplaats op het wilhelminapark samen 
met 10 anderen bij mij in de buurt van het 
wilhelminapark.

Hoge Akkers Verzoek om speelplek in 
Wilhelminapark

aanvraag van een hondenspeelweide in 
dommelen tegenover touwslagerwei aan de rand 
van de dommel. Dit veld ligt al jaren als braak en 
word al volop als speelveld in gebruik genomen 
door hondenbezitters.Het veld is zeer geschikt 
hiervoor een beetje afmaken en wat attributen 
zodat de honden lekker vrij kunnen lopen. 
Kinderen heb ik hier nog nooit zien spelen.

Schepelweijen Verzoek om speelplek 
Touwslagerwei



wij, Pien en Silke, zijn twee puppies. Hier op de 
foto moe en voldaan van het spelen op het 
hondenspeelveldje aan de Warande. De baasjes 
willen laten weten heel blij te zijn met dit 
omheinde speelparadijs. Mochten er plannen 
komen voor meer van zulke terreintjes; op de 
Kempischebaan, rondom de boombank ter 
hoogte van huisnummer 149 is er zo een heel 
welkom!

Geenhoven-
noord

Verzoek om Speelplek 
Kempische Baan

Mijns inziens is het overbodig en wel hierom. Zelf 
hebben wij ruim 26 jaar een hond gehad in een 
periode dat wij er de tijd graag aan wilden 
besteden en dat dan ook deden.
De dagelijkse wandelingen ( uitlaatmomenten) in 
de wijk en daarnaast altijd 1 x per dag naar het 
bos. Lekker laten rennen en afspreken met 
vriendinnen met honden zodat de viervoeters 
volop aan hun trekken kwamen. Nooit maar dan 
ook nooit een speelweide gemist, want ons mooie 
dorp wordt omringd door bosgebied. Ruimte te 
over! Mijn advies is om de enkele mooie 
parken/groenvoorzieningen die wij in het dorp 
hebben te behouden voor het gebruik van onze 
kinderen, jong en oud,  die daar in groten getale 
graag en veel gebruik van maken.

Algemeen Hondenspeelweiden 
overbodig!

Ik zou het erg fijn vinden als er ook een 
hondenspeelweide in Dommelen gemaakt zou 
worden. Onze hond speelt erg graag met andere 
honden, aangelijnd is dit erg lastig dus is een 
omheind veldje hier ideaal voor.
Van de speelplek bij de Warande hebben we ook 
regelmatig gebruik gemaakt, deze is verder prima. 
Alleen jammer dat we daar met de auto naar toe 
moeten.

Dommelen-zuid Verzoek om 
hondenspeelweide in 
Dommelen-zuid

Ik woon in Oud Dommelen tegen Lage Heide aan. 
Hier wonen heel veel hondenbezitters. Nu laten 
wij al onze honden samen spelen op het grote 
veld, waar ooit nog landhuizen zullen komen. 
Heel graag zouden wij een van de weien die er ook 
liggen afgerasterd willen hebben, waar een mooi 
uitloopgebied door kan ontstaan om honden 
samen te laten spelen en baasjes en andere 
bewoner elkaar kunnen ontmoeten. Struiken en 
bomen zorgen er dan voor dat het niet gaat storen 
in de mooie natuur. Hier en daar een bankje zou 
ook fijn zijn. Oud en jong zullen aan dat park veel 
plezier met elkaar kunnen beleven. Poortjes 
schuin plaatsen, zodat ze automatisch sluiten. 

Dommelen Zuid / 
Lage Heide

Verzoek om 
hondenspeelweide nabij Lage 
Heide



Wij wonen in oud Dommelen dus zo maar even 
naar de Warande lopen vanaf Dommelen is toch 
te ver weg. Door de  toenemede nieuwbouw bij 
ons merken we dat er steeds mindrr plaats is voor 
de hond. Je wil m niet zomaar  op de stoep laten 
poepen maar stilletjes ga je daar wel naar toe!. 
Daarom zou n hondenspeelplaats in oud 
Dommelen op nog n resterend stukje groen echt 
wel op zn plaats zijn! Graag dus!!!

Dommelen-zuid Verzoek om hondenspeelplek 
Dommelen Zuid

Hondenlosterrein in Dommelen wat groter is dan 
Warande. Suggesties: 1) braakliggend terrein 
naast de tennisbaan van LTV Dommelen is al zo 
goed als geschikt hiervoor. 2) Voormalig Doe 
Week terrein Keersopperweg. Een kerkdorp als 
Dommelen, waar inmiddels meer dan 9000 
mensen wonen moet toch minimaal één 
losloopterrein hebben waar honden ongelijnd 
lekker kunnen rennen en spelen met andere 
honden! Ik ben er zeker van dat hun 
"baasjes"ervoor zorgen dat alles ordelijk en netjes 
blijft!!
Hopelijk gaat U kijken naar een geschikte 
losloopplek met een flinke afmeting!

Dommelen Verzoek om hondenspeelplek 
in Dommelen

Aan de Waalreseweg ter hoogte van de achterzijde 
van de oude gemeentelijke begraafplaats en het 
mortuarium, waar voorheen de LTS heeft gestaan, 
ligt een heel mooi groot grasveld. Er loopt een 
fietspad en een wandelpad doorheen en eindigt 
aan de Nieuwe Waalrese weg. Daar worden veel 
honden uitgelaten en komen vaak veel baasjes 
met hun honden samen. De honden moeten 
helaas aan de lijn blijven.
Het zal fijn zijn als een gedeelte van die grote 
oppervlakte wordt veranderd in een 
hondenspeelweide zodat de honden vrij kunnen 
rondlopen en spelen.

Geenhoven-West Verzoek om speelplek in Don 
Boscopark

Graag zou ik een speel plek willen voor onze hond 
op lage heide. Wij ontmoeten nu 4 avonden 
verschillende hondbezitters met hun viervoeters . 
Heel gezellig en vooral ook heel goed voor de 
honden. Leren omgaan met elkaar en van elkaar 
leren. Hoop dat jullie hieraan gaan werken.

Dommelen Zuid / 
Lage Heide

Verzoek om 
hondenspeelweide Lage Heide

Graag zouden wij ook zo'n speelplek voor honden 
willen op lage heide. We komen nu gemiddeld zon 
3 x per week bij elkaar op en open veld op lage 
heide met zo'n 6 a 7 honden. Heel gezellig en goed 
voor de honden om te socialiseren. 

Dommelen Zuid / 
Lage Heide

Verzoek om 
hondenspeelweide Lage Heide



Ik maak graag gebruik van de hondenspeelweide 
bij Warande en zou deze graag ook in het 
Wilhelminapark zien. Het is namelijk erg goed 
voor mijn hond om te socialiseren met andere 
honden die ze vaak in onze buurt (omgeving 
Wilhelminapark) tegenkomt. Ik heb de qr code bij 
de hondenweide gescand en kom uit bij de juiste 
pagina. Echter, de link naar de vragenlijst 
ontbreekt. 

Hoge Akkers Verzoek om speelweide in 
Wilhelminapark

Ik zou graag in mijn buurt een speelweide willen 
voor honden omgeving Sakervalk. Evt op een plek 
in de bosrijke omgeving hierachter bijv een open 
stuk weiland. 

Hoge Akkers Verzoek om speelweide in 
omgeving Sakervalk

Wij zouden het zeer waarderen wanneer er in de 
buurt van de Dopheidebeemd zo'n 
hondenspeelveld zou worden aangelegd. Veel 
jonge honden in de buurt.

Dommelen Noord Verzoek om speelweide in 
omgeving Dopheidebeemd

Ik ben groot voorstander van een 
hondendpeelweide in het Wilhelminapark.
Ook voorstander van een hondenspeelweide in 
het Don Bosco park.

Algemeen Verzoek om speelweide in 
Wilhelminapark en Don 
Boscopark

Zojuist heb ik het bericht gelezen dat er wellicht 
een hondenspeelweide komt in het 
Wilhelminapark. Sinds de 
"opknapwerkzaamheden" en uitbereiding van de 
speeltoestellen in het Wilhelminapark worden er 
steeds meer honden uitgelaten. Deze honden 
lopen nu al los, komen op kinderen afgerend want 
'ze doen toch niks' en poepen het hele park onder 
en als je een hondenbezitter aanspreekt of hij de 
poep van zijn hond wil opruimen krijg je een grote 
mond terug. Ook de school (het Smelleken) en 
enkele sportgroepen maken veel gebruik van het 
park. Ik denk dat we het park beter daar voor 
kunnen gebruiken en een hondenren ergens aan 
de rand van Valkenswaard bij de bossen kunnen 
maken. Hierbij mij feedback, hopelijk kan dit 
meegenomen worden in de beslissing over de 
plaats van de hondenspeelweide en indien meer 
informatie gewenst ben ik bereid dit ook 
telefonisch toe te lichten.

Hoge Akkers Tegen de komst van 
hondenspeelweide in 
Wilhelminapark

Meer plekken creeëren waar honden los mogen 
lopen en groter in omvang dan de speelweide aan 
de Warande. Leenderbos is te ver weg!

Algemeen Meer losloopgebieden voor 
honden



verzoek aan de gemeente voor het realiseren van 
een stuk afgezet gebied in het Wilhelminapark wat 
kan dienen als hondenspeelweide. Hond moet 
energie kwijt kunnen zonder spelende kinderen 
lastig te vallen. Zelf bereid om armen uit de 
mouwen te steken om hondenspeelweide aan te 
leggen.

Hoge Akkers Verzoek om speelweide in 
Wilhelminapark

wij willen graag in het Wilhelmina park een 
afgesloten stuk waar de honden met elkaar 
kunnen spelen. zij hebben het net als kinderen 
ook nodig om met elkaar te spelen. honden 
mogen niet los ook ivm de hygiëne, maar in het 
speeltuintje poepen de katten en niet de honden. 
dat vind ik pas vies. en de meeste hondenbezitters 
in het parkwijzen elkaar erop om de hondenpoep 
op te ruimen

Hoge Akkers Verzoek om speelweide in 
Wilhelminapark

Wil Wilhelminapark vrij houden van honden, 
geen aparte plek! Door hondenplek te creeren 
wordt aantrekkingskracht honden vergroot en 
worden mensen/kinderen die gebruik maken van 
park beperkt. Overlast van loslopende honden, 
hondenpoep en onveilig voor kleine kinderen. 
Park wordt goed gebruikt voor sporten, relaxen 
en ontmoeten. Ook scholen maken er gebruik van 
evenals allerlei sportgroepjes. Laat honden elders 
spelen!

Hoge Akkers Geen hondenspeelweide in 
Wilhelminapark

Bij deze geef ik graag door dat een 
hondenspeelweide in Turfberg-Noord (eventueel 
in de Kreyenbeek) zeer welkom zou zijn.

Turfberg Noord Verzoek om 
hondenspeelweide in de 
Kreyenbeek
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Het bord met de oproep om de enquête in te vullen.
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