Zegveld, het dorp waar het leven goed is!

Zegveld 27-02-2016
Geachte heer De Weger.
Mijn naam is Gert Koster inwoner van Zegveld, wonende op de Broeksloot 5
3474 HS, telefoon 0348-753089. Namens de werkgroep Hondenbeleid van
het Dorpsplatform Zegveld wil ik u het volgende schrijven toe laten komen.
Het Dorpsplatform Zegveld heeft samen met bewoners en uw projectleider
hondenbeleid Woerden gesproken en het beleid geëvalueerd. Vanuit deze
gesprekken heeft de werkgroep Hondenbeleid van het Dorpsplatform
Zegveld dit schrijven opgesteld.
Voordat het nieuwe hondenbeleid van de gemeente Woerden werd ingevoerd
hadden wij in Zegveld al een aantal regels opgesteld in overleg met de
bewoners van Zegveld, en met goedkeuring van de gemeente Woerden. Dit
om de overlast van de honden te beperken en een leefsituatie te creëren die
voor inwoners/kinderen en hondenbezitters acceptabel is. Ook is hierin
rekening gehouden met ouderen en slecht ter been zijnde bewoners van
Zegveld met een hond. Deze afspraken misten hun uitwerking niet, en er
kwam begrip voor elkaar en de overlast was zo goed als weg. De uitvoering
van het nieuwe beleid van de gemeente Woerden geeft veel weerstand, vooral
bij de uitrenveldjes, maar ook de opruimplicht bij oudere en slecht ter been
zijne inwoners. Wij als platform hebben contact gezocht met de projectleider
van het hondenbeleid en teammanager wijkonderhoud. Vanuit deze
gesprekken komen wij als Platform Zegveld tot de conclusie dat wij graag

onze oude afspraken terug willen met aanvulling van het hondenbeleid van
de gemeente Woerden daar waar het aanvullend is zonder de harmonie in
ons dorp te verstoren. Om u de mogelijkheid te geven een weloverwogen
besluit te nemen hebben wij de afspraken zoals we die in Zegveld hadden
gemaakt, in dit schrijven verwoord. Tevens laten we de verschillen zien met
het beleid van de gemeente Woerden, en, uiteindelijk de vraag om het beleid
zo toe te passen dat wij in Zegveld een goed hondenbeleid hebben waarbij er
rekening word gehouden met alle belangen van onze inwoners.

Hondenbeleid Zegveld (zoals vastgesteld in 2009/2010)
Het Dorpsplatform heeft in overleg met hondenbezitters en overige bewoners
besproken hoe we in Zegveld samen kunnen leven daarbij rekening houdend
met elkaar. De aandachtspunten in dit overleg waren onder anderen, de
hondenpoep, last van loslopende honden, een plek om honden uit te laten,
rekening houden met oudere en slecht ter been zijnde inwoners . Na de
openbare vergadering van het Dorpsplatform hebben we de volgende
afspraken gemaakt.


Op de aangewezen plekken is het toegestaan om uw hond uit te laten.



Er zullen bordjes worden geplaatst waar het uitlaten van uw hond is
toegestaan.



Uw hond mag in ieder geval niet uitgelaten worden op de speelveldjes



Op de aangewezen plekken geldt geen opruimplicht.

De aangewezenplekken zijn:
1. Langs de Middenweg voorbij de jeules de boulesbaan richting de Meije,
tot de Korensloot

2. Het Zwarte Pad (achter de Nieuwstraat, vanaf de Hoofdweg richting
Jorai )

3. Langs de Milandweg, vanaf de kruising Milandweg/Middenweg
(Milandhof) richting Woerdense Verlaat.
4. Vanaf de Milandweg de Broeksloot in rechts langs het water tot de
eerste bocht.

Het Dorpsplatform Zegveld heeft samen met bewoners dit beleid
afgesproken, en gaat ervan uit dat dit een voldoende gelegenheid geeft om
hondenbezitters tegemoet te komen en waardoor inwoners/kinderen geen
last hebben van de honden.

De verschillen tussen het nieuwe beleid van de gemeente Woerden en de
destijds het door het Dorpsplatform gemaakte afspraken.


De gemeente heeft overal opruimplicht in gesteld



De gemeente heeft in haar plan drie afgesloten uitrenveldjes gepland,
hier zijn er twee van gekomen.



Het Dorpsplatform heeft destijds een aantal plaatsen aangewezen waar
honden uitgelaten mogen worden zonder opruimplicht.

Het Dorpsplatform Zegveld heeft na overleg met bewoners en gesprekken
met de projectleider hondenbeleid Woerden de volgende vragen en
voorstellen voor het hondenbeleid in Zegveld.
Zoals uit het bovenstaande naar voren komt zijn er weinig verschillen tussen
het beleid van de gemeente Woerden en de afspraken die wij in Zegveld al
hadden gemaakt. Na bijna een jaar met het beleid van de gemeente Woerden
te hebben gewerkt komen wij tot de volgende evaluatie.
Graag zien wij dat het uitrenveld aan de Clausstraat wordt weggehaald. Dit
omdat het teveel overlast geeft aan de direct omwonenden. Tevens zorgt dit
voor een barrière in de ecologische groenstrook vanaf de voormalige school
de Pionier tot aan het polderland aan de overkant van de WillemAlexanderstraat. Wel willen we het uitrenveldje aan de Milandweg laten
bestaan, met wat aanpassingen om de overlast voor aanwonenden te
beperken.
Het Dorpsplatform Zegveld wil de gemeente Woerden voorstellen om de
uitlaatplekken zoals in dit schrijven benoemd over te nemen en als officiële
uitlaatplek te benoemen. Tevens deze stroken weer voorzien van de bordjes
zoals die in Zegveld gebruikt werden. Wat erg belangrijk is dat op deze
stroken geen opruimplicht is, dit omdat wij in Zegveld veel ouderen hebben,
en een aantal mensen die slecht ter been zijn, maar wel een hond hebben.
Het Dorpsplatform Zegveld had in het vaststellen van de afspraken hier
rekening mee gehouden, daarom waren er een aantal stroken waar geen

opruimplicht is. Omdat wij als Dorpsplatform Zegveld het hondenbeleid van
de gemeente Woerden belangrijk vinden en ons kunnen vinden in de
uitgangspunten willen wij u vragen voor Zegveld de volgende aanpassingen
te maken.
De gemeente Woerden kan vanuit de APV artikel 2:58 lid 3 (hier staat: het
bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college
aangewezen plaatsen.) plekken aanwijzen die hiervoor in aanmerking komen.
Het Dorpsplatform Zegveld doet een verzoek aan de gemeente Woerden om
voor de uitlaatplekken zoals in dit schrijven genoemd dit artikel van de APV
van kracht te stellen voor deze gebieden. Tevens willen we ontheffing op de
opruimplicht buiten de bebouwde kom van de kern Zegveld. Buiten de
bebouwde kom van Zegveld zijn weinig woningen en bijna alle wegen liggen
aan een waterkant en woningen die er zijn staan aan de overkant. Graag wil
het Dorpsplatform Zegveld met de begeleidingscommissie hondenbeleid
verder afspraken maken over faciliteiten en diensten om te komen tot een
goede uitvoering en naleving van het hondenbeleid.
Heeft u vragen of opmerkingen, wij als Dorpsplatform Zegveld zijn graag
bereid deze mondeling te beantwoorden of toe te lichten.
Graag zien wij uw antwoord tegemoet.
Vriendelijke groet
Namens de werkgroep Hondenbeleid van het Dorpsplatform Zegveld
Gert Koster

