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Onderwerp: 

Stand van zaken uitrol hondenbeleid, met name de inrichting van de uitrenvelden. 

Kennisnemen van: 

De acties die het college onderneemt naar aanleding van de reacties op de inrichting van de 
hondenuitrenvelden. 

Inleiding: 

In februari 2014 heeft uw raad het hondenbeleid - ingaande 1 januari 2015 - vastgesteld, inclusief de 
aangewezen locaties van 22 hondenuitrenvelden. 
Het beleid is bekend gemaakt, zowel formeel als met een persbericht, themapagina en artikelen op de 
gemeentelijke informatiepagina in de Woerdense Courant medio mei 2014. Bovendien hebben alle 
geregistreerde hondenbezitters een brief ontvangen met een folder over het nieuwe hondenbeleid. Eind 
2014 hebben de hondenbezitters nogmaals een brief ontvangen, met daarbij een set hondenpoep-
opruimzakjes. 

Ook is een klankbordgroep hondenbeleid ingesteld waarin circa 30 mensen zitting hebben genomen, 
hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Met de klankbordgroep zijn vijf bijeenkomsten geweest (in mei 
2014, juni 2014, september 2014, februari 2015 en april 2015) en zijn naast de andere maatregelen ook 
alle 22 uitrenvelden besproken. 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke inrichting van de nieuwe uitrenvelden is per locatie aan direct 
aanwonenden een brief gestuurd met uitleg over het beleid en gedetailleerde informatie over de plaats en 
inrichting van het desbetreffende uitrenveld. 

Vanaf het moment van inwerkingtreding van het beleid, 1 januari 2015, worden omwonenden 
geconfronteerd met het gebruik van de uitrenvelden. Bij het overgrote deel van de uitrenvelden heeft dit niet 
tot reacties geleid. Op een aantal plekken blijkt echter uit reacties dat sommige (groepen) inwoners niet blij 
zijn met de gemaakte keuzes en/of zich niet gehoord of voldoende geïnformeerd voelen. 

Op de uitvoering van het hondenbeleid heeft het college diverse reacties ontvangen van belanghebbenden. 
Vanuit uw raad zijn schriftelijke vragen gesteld ex. artikel 40, mondelinge vragen gesteld (en beantwoord) in 
de commissie Ruimte van 5 februari 2015 en 5 maart 2015 en ook daarna zijn vele reacties 
binnengekomen van inwoners. 

Ons college constateert dat de verstrekte informatie niet alle belanghebbenden heeft bereikt en dus 
onvoldoende was. Voor sommigen is pas na de ingebruikname duidelijk geworden wat dit betekent in hun 
directe woonomgeving. 



Met name niet direct aanwonenden en de wijk- en dorpsplatforms zijn onvoldoende rechtstreeks benaderd. 

We zijn dan ook de afgelopen weken alsnog met betrokkenen in gesprek gegaan. 

Via deze raadsinformatiebrief informeren we u over de acties die we hebben ondernomen en nog gaan 
ondernemen. We informeren uw raad over de resultaten van deze gesprekken. Wanneer - na afweging van 
de diverse belangen - aanpassingen in de inrichting van de uitrenvelden wenselijk en mogelijk blijken te zijn 
(ook financieel!), voeren we deze in principe uit. 

Uitrenvelden die extra aandacht vragen 
Tot nu toe zijn er vier locaties van uitrenvelden bekend waarover inwoners zich nadrukkelijk hebben gemeld 
bij de gemeente. 

Het gaat om: 
1. het uitrenveld aan de Boekentuin in Snel en Polanen. 
2. het uitrenveld aan de Hobbemastraat/Leidsestraatweg in het Schilderskwartier. 
3. Het uitrenveld aan de Koningshof/Groenendaal in Harmeien. 
4. Het uitrenveld aan de Industrieweg in Woerden. 

Hieronder zullen we allereerst nader ingaan op de stand van zaken rondom de klachten en opmerkingen 
die zijn binnengekomen over de bovengenoemde uitrenvelden. 

Hierna zullen de uitrenvelden worden besproken die heringericht c.q. verbeterd dienen te worden naar 
aanleiding van opmerkingen van hondenbezitters en een aantal raadsleden. 

Voorts zullen de uitrenvelden worden besproken die nog moeten worden ingericht. 

Gesprek en/of informatiebijeenkomst 
Naar de aard en omvang van de klachten of opmerkingen van inwoners zoekt de gemeente op 
verschillende manieren contact met inwoners om de ontstane en soms onrustige situatie te verbeteren. Dit 
kan variëren van een gesprek ter plekke met een aantal inwoners tot een informatiebijeenkomst voor de 
gehele buurt om te kijken welke mogelijkheden er zijn om tot een - voor alle partijen acceptabele -
oplossing te komen. 

1. Uitrenveld aan De Boekentuin 
Op 18 februari 2015 is er een eerste informatiebijeenkomst geweest naar aanleiding van de 
binnengekomen klachten en opmerkingen betreffende het uitrenveld aan de Boekentuin in Snel en 
Polanen. Gebleken is dat dit een onderwerp is wat zowel bij hondenbezitters als niet-hondenbezitters de 
nodige emoties oproept. 

Voor de informatiebijeenkomst zijn 575 huishoudens (omwonenden) uitgenodigd. 
Tijdens de bijeenkomst hebben inwoners, zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters, alternatieven 
naar voren kunnen brengen. Een alternatief dat naar voren is gebracht tijdens deze avond is het mengen 
van de functies als hondenuitrenveld en speel- en evenementenveld, met als argument dat dit tot voor kort 
geen probleem heeft gegeven en de honden zich zullen spreiden over een groot veld. 

Een paar dagen voor de vervolgbįjeenkomst heeft de gemeente een nader overleg gehad met een groep 
bewoners. Hieruit bleek dat een grote groep bewoners voorstander was van het mengen van de functies 
als hondenuitrenveld en speel- en evenementenveld. 

Uit dit overleg is een aantal varianten voor de Boekentuin voortgekomen, waaronder de door de bewoners 
aangedragen variant. 

Op 31 maart 2015 heeft de vervolgbijeenkomst plaats gevonden. Een week voor de bijeenkomst hebben de 
575 huishoudens per brief een uitnodiging ontvangen met hierbij uitleg over de afweging van de 
alternatieven. 

Tijdens de vervolgbijeenkomst heeft de gemeente een toelichting gegeven op de haalbaarheid van de op 
18 februari 2015 genoemde alternatieven. 



De optie om de hekken op het uitrenveld aan De Boekentuin weg te laten halen en een groter gedeelte van 
het veld als uitrenveld te bestempelen is besproken en werd door de meerderheid van de aanwezigen 
gesteund. 

Na consultatie van de commissie Ruimte en het college is het volgende besloten over de inrichting van het 
hondenuitrenveld aan de Boekentuin: 

het deel van De Boekentuin oostelijk van de Miguel de Cervantesweg blijft vooralsnog een 
hondenuitrenveld, aangegeven met de bekende borden; 

de hekken zullen worden verwijderd; 

gedurende een halfjaar zal worden gemonitord of dit een situatie is waar zowel hondenbezitters als 
niet-hondenbezitters zich in kunnen vinden. Met name de veiligheid is een belangrijk aspect; 

de gemeente blijft in gesprek met een vertegenwoordiging van omwonenden van alle hoeken van 
De Boekentuin en met de groep van de hondenbezitters; 

in week 17 zullen de herstelwerkzaamheden plaatsvinden aan het grasveld en zullen de borden en 
afvalbakken in overleg met de groep omwonenden en de hondenbezitters worden herplaatst; 

« de gemeente onderzoekt of nog in het tweede kwartaal een (tijdelijk) alternatief uitrenveld kan 
worden ingericht op de locatie Snellerpoort. Dit uitrenveld zal worden voorzien van een hek, zodat honden 
daar veilig (niet aangelijnd) kunnen rennen en spelen; 

in oktober/november zal een evaluatie plaatsvinden met de groep omwonenden en de groep 
hondenbezitters; 

indien nodig zullen we in overleg eerder tot noodzakelijke maatregelen overgaan om de veiligheid 
van gebruikers van de Boekentuin te bevorderen; 

deze besluiten zijn gecommuniceerd naar beide groepen en naar alle mail- en briefschrijvers van 
de afgelopen weken. 

Facebookgroep 
Bovengenoemd besluit heeft niet iedereen positief gestemd en heeft geleid tot klachten en opmerkingen 
van zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters (m.n. ouders vanuit het oogpunt van spelende 
kinderen). 

In de wijk Snel en Polanen hebben circa 65 hondenbezitters zich aangesloten bij een zogenaamde 
Facebook-groep. Twee vertegenwoordigers van de Facebook-groep hebben het college en de raad 
inmiddels uitgebreid van hun standpunt op de hoogte gebracht. 
Via Facebook hebben zij hondenbezitters opgeroepen om zich elke dag rond 13:00 uur en 19:00 uur te 
verzamelen op de Boekentuin. Dit niet met de bedoeling te provoceren, maar om juist te laten zien hoeveel 
plezier zij aan het hondenuitrenveld beleven. 

Op maandagavond 13 april 2015 heeft zich helaas een incident voorgedaan waarbij een niet-
hondenbezitter een hondenbezitter een kopstoot heeft gegeven. 
Dit heeft vervolgens bij beide groepen de emoties verder doen oplopen. 

Op dinsdag 14 april 2015 is met de vertegenwoordigers van beide groepen gesproken. 
Hen is gevraagd hun achterban zoveel mogelijk op te roepen rustig te blijven. 
De vertegenwoordigers van beide groepen hebben aangegeven de escalatie niet te hebben gewild en af te 
keuren. Zij hebben dit ook richting hun achterban aangegeven. Voor beide groepen staat voorop, dat zij hun 
standpunt helder naar voren kunnen brengen en dat de gemeente na zorgvuldige afweging een besluit 
neemt, waarbij zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de standpunten van betrokken partijen. 

De gemeente heeft aangegeven open te staan voor verder gesprek, maar dan wel op een manier en een 
moment waarbij de gemoederen weer tot normaal niveau zijn gekomen en men openstaat voor de 
argumenten van beide partijen. 

De hekken zijn op 16 april 2015 verwijderd. 



De gemeente is bereid om met vertegenwoordigers van de diverse belangen te zijner tijd (oktober 2015) 
opnieuw om de tafel te gaan en aan de hand van de ervaringen met de nieuwe situatie op de 
Boekentuin -hondenuitrenveld zonder hekken- opnieuw een afweging te maken. 
Dit uiteraard wel in een goed gesprek met vertegenwoordigers van alle belangen, omwonenden, kinderen, 
hondenbezitters, etc. 

2. Uitrenveld aan de Hobbemastraat/Leidsestraatweg 
Op 12 maart 2015 is een informatiebijeenkomst geweest in de Plint omtrent het uitrenveld aan de 
Hobbemastraat/Leidsestraatweg in het Schilderskwartier. Hiervoor zijn 150 omwonenden uitgenodigd. 

Tijdens de informatiebijeenkomst waren drie omwonenden aanwezig. De gemeente heeft uitleg gegeven en 
heeft bekeken welke alternatieven er in de directe omgeving mogelijk zijn. Terugkoppeling hierop heeft 
schriftelijk plaatsgevonden, waarbij de bewoners tevens zijn uitgenodigd voor een tweede avond. 

De terugkomavond vond plaats op 15 april 2015. Tijdens die avond hebben er goede gesprekken plaats 
gevonden met twaalf bewoners van het Schilderskwartier (waaronder veel hondenbezitters) en met het 
Wijkplatform. De gesprekken worden binnenkort voortgezet met mogelijke aanpassingen aan het huidige 
uitrenveld. Dit zal plaatsvinden in de maand mei 2015. 

3. Uitrenveld aan de Koningshof/Groenendaal 
Op 27 februari 2015 en 9 maart 2015 hebben gesprekken plaatsgevonden met direct aanwonenden van het 
hondenuitrenveld aan de Koningshof/Groenendaal in Harmeien. 
Hiervoor zijn 300 omwonenden (huishoudens) uitgenodigd. 

Op 19 maart 2015 heeft een informatiebijeenkomst voor 'De Hofjes'- inwoners tussen Groenendaal en 
Willem de Zwijgerlaan in H20 plaatsgevonden. De gemeente heeft uitleg geven over de inrichting van dit 
uitrenveld en met de inwoners gesproken over welke alternatieven zij zien in hun directe omgeving. 

De informatiebijeenkomst op 19 maart 2015 heeft ertoe geleid dat het uitrenveld aan de 
Koningshof/Groenendaal is verwijderd, om de volgende redenen: 

Het veld werd niet gebruikt door de hondenbezitters, omdat het veld aan het Groenendaal ligt, 
buiten de bebouwde kom is gelegen waar sowieso geen aanlijnplicht geldt. 

Daarnaast konden de honden in de achtertuinen van direct omwonenden komen. Dit is niet alleen 
vervelend voor de bewoners, maar ook voor de hondenbezitters. 

In de maand mei 2015 zullen borden worden geplaatst met de mededeling dat op het Groenendaal de 
honden niet aangelijnd hoeven te lopen. 
Daarna zal communicatie hierover plaatsvinden via de Woerdense Courant, de website en het 
Dorpsplatform. 

4. Uitrenveld aan de Industrieweg 
Een aantal bewoners aan de Hortensiastraat heeft bezwaren tegen de inrichting van dit uitrenveld in 
verband met geluidsoverlast (blaffende honden), onvoldoende afstand tot de woningen, achterlaten van vuil 
(gevulde hondenpoep opruimzakjes), waardevermindering van de woningen, eet. Ze willen dat de veld 
verdwijnt en verzoeken de gemeente om een alternatief veld (tegenover de ALDI) in te richten. 

In de maand mei 2015 gaat de gemeente eerst in gesprek met deze bewoners. 
Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek zal een vervolgavond worden georganiseerd voor de 
buurtbewoners (in overleg met de wijkambtenaar). 

Uitrenvelden die worden heringericht /verbeterd 
Naar aanleiding van opmerkingen van hondenbezitters en de raadsleden -Van der Does en Van lersel-, 
zullen de volgende uitrenvelden worden heringericht/verbeterd: 
1. De Badkuip: in de maand mei er zal een extra hek worden geplaatst aan de kant van De Hoge 
Rijndijk en de Lindenlaan. Door het veld volledig te omheinen wordt de veiligheid verbeterd. Tevens zal een 
extra toegang tot het uitrenveld worden aangebracht. 
2. De Grechtpark: dit uitrenveld wordt heringericht (kleiner en volledig omheind). Dit zal plaatsvinden 
in overleg met omwonenden (hondenbezitters en niet hondenbezitters) en het Wijkplatform (in overleg met 
de wijkambtenaar). Het overleg zal plaatsvinden in de maand mei 2015. 



Uitrenvelden die nog moeten worden ingericht 
De volgende uitrenvelden moeten nog worden ingericht: 

Mr Joekespad (Woerden); 
Oudeland en Willem Alexanderstraat (Harmeien). 

Hiervoor zal er eerst overleg plaatsvinden met de bewoners in de omgeving van deze uitrenvelden en de 
Wijk- en Dorpsplatformen. De overleggen zullen plaatsvinden in het tweede kwartaal 2015. 

informatie aan Wijk- en Dorpsplatforms 
Gezien de huidige onrustige situatie in een aantal wijken, waarmee de wijk- of dorpsplatforms mogelijk ook 
mee geconfronteerd worden, gaat de gemeente de komende maanden in gesprek met (een 
vertegenwoordiging van) de Wijk- en Dorpsplatforms en zal vervolgens in het derde kwartaal 2015 een 
update geven over de laatste stand van zaken. Dit zal in samenwerking gaan met de wijkambtenaar. 

Communicatie (2e en 3e kwartaal 2015): 
« Dorpsplatform Zegveld 

Dorpsplatform Kamerik 
Dorpsplatform Harmeien 
Wijkplatforms 

Handhaving 
In de maanden februari en maart 2015 heeft het BOA-Bike-Team dubbele diensten gedraaid en buiten de 
reguliere werktijden toezicht gehouden. Ook werd "in burger" gehandhaafd. 
De ervaringen van het BOA-team zijn dat gemeentebreed de meeste hondenbezitters zich houden aan de 
aanlijn- en opruimplicht (ongeveer 2.500 waarnemingen). Er zijn tot nu toe 65 bekeuringen uitgedeeld, 
waarvan de helft voor het niet opruimen van hondenpoep (heterdaad). 

Tot slot over het hondenbeleid in het algemeen 
Onze waarneming is dat de afgelopen maanden het in het overgrote deel van de gemeente goed gaat met 
de uitvoering van het hondenbeleid. De hondenuitrenvelden worden steeds meer en met veel plezier door 
hondenbezitters en hun honden gebruikt. 

Kernboodschap: 

N v t . 

Vervolg: 

N.v.t. 

Bijlagen 

De burgemees locc secretaris 


