Hondenuitlaatvoorzieningen
Noord
Landmanweg
Muldersweg
Leursedijk / Keizersweg
Tuindersweg
Jaagpad
Veenstraat / Hanekinderstraat
Moerlaken
Sander
Korte Brugstraat / Plantijnlaan
van Bergenplein / Kapelstraat
v. 't Hoffstraat / Meidoornlaan
Concordialaan / PA Damenstraat
Aletta Jacobslaan / Thorbeckepark
Aletta Jacobslaan / Rijsdijk
Thorbeckelaan
Thorbeckelaan / Schimmelpennicklaan
Condordialaan t.h.v. sportpark
Antwerpenlei / van Rooylaan
Antwerpenlei (Brabantlaan / Platijnlaan)
Hoevenseweg bij spoorwegovergang
Hoevenseweg / Kattestraat
Oude Grind / Haansberg
Deken Koopmanslaan
Kloosterlaan /Lichttorenhoofd
Kloosterlaan (langs spoor)
Kasteellaan
Sigarenmakerstraat

terrein al terrein nu omheinen
omheind omheinen niet mogelijk opmerkingen
x
x
x
x
x
x

gedeeltelijk omheinen (groot van omvang)
te smal om te omheinen (berm) en toegang nodig i.v.m. onderhoud watergang
te smal om te omheinen (berm)

x

gedeelte van hondenuitlaatvoorziening is eigendom van de GGZ
dit terrein wordt meegenomen met de reconstructie

x
x

gedeeltelijk omheinen vanwege bereikbaarheid voor onderhoud van de watergang
te smal om te omheinen (berm) en toegang nodig i.v.m. onderhoud watergang

x
x

te smal om te omheinen (berm)
gedeeltelijk te omheinen (te smal en aanwezigheid boom)

x
x
x
x
x

te smal om te omheinen (berm) en toegang nodig i.v.m. onderhoud watergang
te smal om te omheinen (berm) en toegang nodig i.v.m. onderhoud watergang
te smal om te omheinen (deels al afgesloten door hekwerk langs spoorlijn)
te smal om te omheinen (berm)
te smal om te omheinen (deels al afgesloten door hekwerk langs spoorlijn)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Centrum
Liesbosweg t.h.v. Wielewaal

x
x
x

x

Lage Vaartkant / Liesbosweg
Zwaluw / Kolgans
Lage Neerstraat nabij fietstunnel
Groenling
Kwartel
Kraanvogel / Meerkoet
Heggemus
Spoorlaan t.h.v. Pastoor van weesstraat
Verschuurweg tussen Heistraat / Kattestraat
Duinkerkelaan
Tolhuislaan
Oderkerkpark
Valpoort / Parklaan
Oude Bredaseweg / Europalaan
Roosendaalseweg Noordzijde

x
x
x

x

te smal om te omheinen (berm) en toegang nodig i.v.m. onderhoud watergang

x

gedeeltelijk omheinen vanwege bereikbaarheid voor onderhoud van de watergang

x

dit terrein wordt meegenomen met de reconstructie

x

te groot oppervlakte, geen wenselijk beeld langs de parklaan

x
x

te groot oppervlakte, geen wenselijk beeld langs de parklaan
te smal om te omheinen (berm)

x

te smal om te omheinen i.v.m aanwezige bomen

x

gaat verdwijnen i.v.m. ontwikkeling (nobelaer/zwembad)

x

verkeersveiligheid op een uitzichthoek

x

te smal om te omheinen (berm)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Zuid
Roosendaalseweg Zuidzijde
Nijverheidsweg
Beiaard ter hoogte van huisnr. 409 t/m 419
Beiaard schuintegenover huisnr. 29
Tamboerijn huisnr. 58
Tamboerijn voor kinderdagverblijf
Tamboerijn t.h.v. Banjostraat
Slotlaan / Rode Poort
Rode Poort (nabij rotonde Parklaan)
Stijn Streuvelslaan / Guido Gezellelaan
Couperuslaan t.h.v. Brabantpark
Olympiade / Regatta
Guido Gezellelaan t.h.v Huygenslaan
Kerkwerve
Stuiverpad
Molenas
Achter de Molen / Couperuslaan

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Looppad achter sportpark H.Neerstraat

x

te smal en groot om te omheinen, niet noodzakelijk

