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Inleiding: 

Middels deze brief wenst het college de raad te informeren over de voortgang in de uitvoering van het 
hondenbeleid. 

In april is de tussentijdse evaluatie hondenbeleid besproken in de Commissie Ruimte. Na de evaluatie 
hebben we budget vrij gemaakt (B&W-besluit 16A.00339) en is de planvorming voor nieuwe 
hondenvoorzieningen ter hand genomen - in overleg met omwonenden, hondenbezitters en de diverse 
dorps- en wijkplatforms. Als eerste heeft dat geresulteerd in een volledige afsluiting en een extra 
toegangspoort in hondenuitrenveld De Badkuip. 

Inmiddels hebben we bewonersbijeenkomsten gehouden rond de hondenuitrenvelden Bastion Maurits, 
Leidsestraatweg/Hobbemastraat en het Greftplantsoen. De bewonersbijeenkomsten hebben elk geleid tot 
breed gedragen oplossingsrichtingen die we nu verder onderzoeken en uitwerken tot uitvoerbare plannen. 
Die plannen zullen we voor de uitvoering weer aan de betrokkenen voorleggen. Omdat langs de 
Leidsestraatweg nog opgaand groen moet worden omgezet in gazon, kan een nieuw veld pas later in 2017 
in gebruik worden genomen: het gras heeft tijd nodig om voldoende sterk te worden. 

Op 9 november heeft een bewonersavond in Harmeien plaatsgevonden, gericht op de keuze van locaties 
en het bepalen van eisen aan hondenuitrenvelden binnen het dorp. Tijdens de avond zijn door de bewoners 
een aantal locaties voor hondenuitrenvelden aangewezen die nu nader onderzocht worden en uitgewerkt 
worden tot uitvoerbare plannen. 

In de wijk Snel S Polanen hebben we een evaluatie uitgevoerd van het functioneren van het huidige niet-
omheinde veld op De Boekentuin. Daarbij zijn diverse gesprekken gevoerd. Uit de gesprekken werd 
duidelijk dat de meningen over het functioneren van dat veld verdeeld zijn. In overleg met de betrokkenen 
kijken we nu of een oplossing langs de Steinhagenseweg afdoende is en op voldoende draagvlak kan 
rekenen of dat daarnaast nog een oplossing op de Boekentuin nodig is. 

Voor realisatie van een aantal hondenuitrenvelden - waaronder die in Zegveld en Kamerik - hebben we 
offerte aangevraagd bij een aannemer. Gedurende de offertefase ging deze aannemer echter failliet. Voor 
deze plannen konden we - tegen onze verwachting in - dus nog geen opdracht geven. Dat leidt tot een 
vertraging in de uitvoering. We hebben inmiddels offerte binnen van een andere aannemer. De betrokken 
bewoners en dorpsplatforms zijn op de hoogte gebracht. 

Verder hebben we een conceptkaart gemaakt voor het plaatsen van afvalbakken. Voor een goede 
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bereikbaarheid van bakken voor o.a. hondenbezitters bleek alleen het plaatsen van de 20 bakken die op 
het stadserf staan onvoldoende. Om toch binnen aanvaardbare kosten een voldoende bereikbaarheid van 
afvalbakken realiseren voor wandelaars - waaronder begeleiders van honden - zullen een aanzienlijk 
aantal bestaande afvalbakken verplaatst worden naar beter bereikbare plaatsen. De plannen daarvoor 
worden momenteel becommentarieerd door betrokken inwoners, zoals de hondenklankbordgroep en de 
dorpsplatforms. De 20 afvalbakken die op het stadserf opgeslagen staan, worden in november geplaatst. 

Zowel bij het realiseren van uitrenvelden als bij het plaatsen van afvalbakken is het inclusiebeleid één van 
de uitgangspunten. Bij keuzes voor bijvoorbeeld de locatie van een afvalbak of de toegang tot een veldje 
maakt de bereikbaarheid voor minder validen onderdeel uit van de overweging. 

Met de hondenklankbordgroep hebben we gesproken over hun rol binnen de uitvoering van het 
hondenbeleid. Daarbij is afgesproken dat de hondenklankbordgroep doorgaat als een expertpanel, waarbij 
ieder meedenkt mee over de onderwerpen waar hij/zij zich bij betrokken voelt. 

Kernboodschap: 

De uitvoering van het hondenbeleid is nu voluit aan de gang. Daarbij wordt duidelijk dat zorgvuldige 
participatieprocessen een lange doorlooptijd vragen. Daardoor en door het genoemde faillissement ziet het 
ernaar uit dat rond april 2017 nog maar een deel van de hondenvoorzieningen zal zijn gerealiseerd. 

Momenteel blijven de uitvoeringskosten hondenbeleid binnen de kaders die in het eerder genoemde B&W-
besluit zijn vastgelegd. Omdat de uitkomsten van bewonersparticipatietrajecten onvoorspelbaar zijn, is een 
toekomstige budgetoverschrijding niet uit te sluiten. 

Vervolg: 

De realisatie van de hondenvoorzieningen en de bijbehorende communicatie- en participatieprocessen 
worden zorgvuldig maar in een zo hoog mogelijk tempo voortgezet. Met de evaluatie zal gestart worden als 
de voorzieningen enkele maanden functioneren. Naar verwachting zal dat na de zomervakantie van 2017 
zijn. 
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