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Het concept Beleidsplan Openbare Ruimte lag in de periode van 31 oktober tot en met 
25 november 2013 ter inzage. Tijdens die periode was er op 21 november een 
inloopavond waarop u vragen kon stellen en desgewenst zienswijzen kon indienen. U gaf 
uw reactie met daarin de volgende vragen. 

1. Speelplaatsenplan nogmaals met het dorp Ens afstemmen (vóór 21 januari 2014). 
Speelterreinen inrichten voor oudere jeugd. 

2. Hondenbeleid afstemming met Ens. Initiatief gemeente? 
3. Inpassen actiepunten welke uit de visie document Ens komen meenemen. 

Visiedocument wordt nog verder uitgewerkt. 

Hieronder vindt u de beantwoording van uw vragen: 

A d l . 
Het speelplaatsenplan is een uitwerking van het BOR. Het heeft een zelfstandig 
plantraject en staat los van dit beleidsstuk. Op 21 januari 2014 jaar organiseert de 
gemeente een bijeenkomst voor ouders, scholen, wijkplatforms en dorpsbelangen om te 
horen wat zij belangrijk vinden. Op uw verzoek wordt daarvoor alvast contact met u 
opgenomen om het speelplaatsenplan en de situatie in Ens met u af te stemmen en te 
bespreken. 

Ad2. 
Het hondenbeleid is een uitwerking van het BOR en wordt in een eigen traject opgepakt 
na vaststelling van het BOR. Hierbij is er ruimte is voor de input van inwoners en 
dorpsbelangen. Hoe dat traject er precies uit komt te zien is nog niet bekend. 
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Ad3. 
Er vanuit gaande dat u met het visiedocument de dorpsvisie bedoelt biedt het BOR als 
beleidskader ruimte om in de uitwerking van het beleid wensen vanuit het dorp mee te 
nemen in beheer- en uitwerkingsplannen als hierover commitment is. 

Met deze beantwoording hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
het coljeqe van-burgemeester en wethouders, 

de burgemeester. 


