Wij zijn bestuurders van Politie Honden Vereniging Den Hoek uit Borkel en
Schaft.
Een vereniging, die al 23 jaar actiefis in Borkel en Schaft en dus zeker
bestaansrecht heeft.
Het doel van onze vereniging is het africhten van honden voor de politie,
militaire objecten en voor het buitenland. Inmiddels zijn er bij onze vereniging
al ongeveer 50 certificaten behaald.
Wij zijn lid van de landelijke vereniging Koninklijke Nederlandse Politiehond
Vereniging, waarvan Meester Pieter van Vollenhoven beschermheer is.
Op dit moment hebben we een terrein op de hoek Luikerweg-Bergeijksedijk,
eigendom van een particulier.
De huidige eigenaar woont hier sinds enkele jaren en heeft, toen hij dit ging
bewonen, ons te kennen gegeven, dat we na verloop van tijd van zijn terrein
geen gebruik meer zouden kunnen maken.
Naar aanleiding daarvan hebben we in oktober 2008 een eerste contact gehad
met de gemeente Valkenswaard over een ander terrein voor onze vereniging.
Nu hebben we begin januari te horen gekregen, dat wij per 1 juli 2010 geen
gebruik meer kunnen maken van zijn terrein. Dus de tijd dringt.
Er zijn in de gemeente Valkenswaard nog enkele hondenverenigingen meer en
elke vereniging beschikt over een eigen terrein, een terrein wat ligt op gemeente
grond.
Op grond daarvan zijn wij van mening, dat ook onze vereniging van Borkel en
Schaft recht heeft op een eigen terrein, beschikbaar gesteld door de gemeente.
Tijdens de onderhandelingen over het voormalige mob-complex heeft de
Dorpsraad van Borkel en Schaft al geprobeerd hier ruimte voor ons te regelen. Een
gedeelte van de loodsen zou blijven staan voor scouting Nederland en daar zouden
wij dan ook gebruik van kunnen maken. We hebben een kleine opslagruimte nodig
voor onze materialen, zoals pakken voor de pakwerker, oefenfiets en om tijdens de
training een kop koffie te kunnen drinken.
Maar dit blijkt geen optie te zijn, omdat dit geheel terug moet naar de natuur.
Wij zijn ondertussen in gesprek met ambtenaren van de gemeente over een
beschikbaar terrein voor ons, maar uit die gesprekken hebben wij nog niet de
indruk gekregen, dat er voor onze vereniging uit Borkel en Schaft een juiste
oplossing gevonden kan worden.
Wij hebben nog enkele locaties in optie, zoals de oude vuilnisstortplaats aan de
Luikerweg.
In Borkel en Schaft zelf is ook nog een oude stortplaats achter het huidige
gildeterrein van Borkel.
Graag zouden wij zien, dat wij gesteund worden door de gemeente in het vinden
van een geschikte locatie voor onze vereniging, zonder te fuseren met een
andere club. De voetbalverenigingen in Valkenswaard doen dat ook niet. Wij
zijn een volwaardige Borkel en Schaftse vereniging en dat willen we graag zo
houden.

Er is voldoende gemeentegrond beschikbaar in Borkel en Schaft en ons lijkt het
niet onmogelijk om daar voor onze vereniging een locatie uit te zoeken, waarop
een klein gebouwtje geplaatst mag worden. Het moge duidelijk zijn, dat een
Borkel en Schaftse vereniging ook in Borkel en Schaft thuis hoort en niet in
Valkenswaard.
In onze kleine kern verdwijnen steeds meer voorzieningen en voor de
verenigingen wordt het steeds moeilijker het hoofd boven water te houden.
Onze vereniging draait nog steeds heel goed, maar als we zonder terrein komen
te zitten, dan zijn we gedoemd te verdwijnen.
Het vastgestelde dorpsontwikkelingsplan moet er voor zorgen, dat Borkel en
Schaft ook in de toekomst sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar en vitaal
blijft.
Door de groeiende recreatie, waarvoor blijkbaar alles kan, komt de leefbaarheid
echter steeds meer in het gedrang.
Wij mogen stellen, dat onze vereniging een groot aandeel levert aan het sociale
leven in Borkel en Schaft en aan de sport.
Bovendien leveren wij afgerichte honden af aan diverse overheden, zodat wij
ook nog een maatschappelijk belang dienen.
Ook de Dorpsraad van Borkel en Schaft ondersteunt ons verzoek.
Wij hopen, dat we met dit verhaal u allen hebben kunnen overtuigen, dat onze
vereniging geholpen dient te worden en vragen daarom om in het
bestemmingsplan buitengebied een mogelijkheid open te laten, om onze
vereniging een locatie toe te wijzen.
Wij hebben uit de partijprogramma's begrepen, dat alle partijen de verenigingen,
cultuur en sport de nodige ondersteuning willen bieden, dus gaan wij uit van een
positief resultaat.
Wij begrijpen, dat niet iedereen precies weet, wat er allemaal gepresteerd wordt
bij een hondenvereniging. Daarom willen wij graag iedereen van harte
uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen bij onze trainingen, zodat
duidelijk is waar wij als vereniging voor staan.
Wij trainen op woensdagavond en zondagmorgen op het terrein vlakbij de
rotonde aan de Luikerweg in Borkel en Schaft.
Dank u voor uw aandacht.

