
Geachte raad,  
 
Met het oog op uw commissievergadering op 19 januari, waar het hondenbeleid op de agenda staat, 
bijgaande mail ter kennisname. 
 
Ik heb overigens nog geen enkele reactie op onderstaande mail mogen ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet namens omwonenden Boekentuin, 
 
(…) 
 
Van: (…) 
Verzonden: donderdag 5 januari 2017 07:59 
Aan: (…) 
CC: 'weger.t@woerden.nl' <weger.t@woerden.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag 
 
Beste heer (…), 
 
Laat ik vooropstellen dat ik ons telefoongesprek in de week voor kerst als een vreemde gang van 
zaken en aanmatigend heb ervaren. Ik ervaar dit als onaangename reactie na ons prettige 
gemeenschappelijke gesprek op 6 juni jl. (!) en de "radio-stilte" sindsdien.  
 
Wij vinden het niet aan ons om dit met "de andere groep" op te gaan lossen. Dan begint het hele 
circus weer van voor af aan. Het veld bij de Steinhagenseweg is een prima alternatief samen met de 
uitrenplek bij de plas. Die paar hondenbezitters die dit te ver weg vinden hebben pech. Je kunt het 
nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken, maar zij roepen waarschijnlijk hard en vaak. Wij 
hebben ook de indruk dat dit maar een paar meningen zijn en niet representatief voor hoe de 
situatie nu is. Wij hebben daar een veel beter beeld van. 
 
Wat wij constateren is dat het hondenuitrenveld in huidige vorm prima functioneert. Wij genieten 
van de levendigheid op het veld en het spel van de honden. We zien dat er door veel 
hondenbezitters gebruik van wordt gemaakt en dat de hondenpoep netjes wordt opgeruimd. Wij zijn 
zeer tevreden over de huidige situatie en hebben dan ook geen enkele behoefte hier iets aan te 
veranderen. 
Ik val in herhalingen als ik het volgende zeg. Er is in een openbare bewonersbijeenkomst door 
wethouder De Weger de toezegging gedaan dat het hek verwijderd wordt en er geen hek, op geen 
enkele plek, terug komt in de Boekentuin.  Die bestuurlijke toezegging geldt tot op de dag van 
vandaag. Daarom gaan wij als direct omwonenden niet proberen tot een consensus te komen met 
een heel klein clubje wijkbewoners  
 
De groep die ik vertegenwoordig zijn omwonenden maar ook hondenbezitters, ouders met op het 
veld spelende kinderen. Het gaat hier niet om hondenbezitters versus ouders. Onder de streep is er 
een verongelijkte groep of misschien slechts persoon die niet tevreden is met de uitkomst.  
 
Daarnaast moet ik tot mijn spijt constateren dat uw mail tot enorme onrust en boosheid onder de 
omwonenden heeft geleid. Opmerkingen als: waar zijn ze nu weer mee bezig, we gaan naar de pers, 
och het gezeur begint weer van voren af aan zijn niet zelden gehoord. 
 
Samenvattend is ons antwoord op de vraag. Hoe jullie – als actieve groep in Snel & Polanen - denken 
te kunnen bijdragen aan de oplossing ervan. Het is niet het probleem van de 
Boekentuinomwonenden. Het is een vraagstuk voor de wijk. De Boekentuin heeft al genoeg ellende 
gehad de afgelopen jaren en ik ga, mede met de toezegging van de wethouder, ervan uit dat de 
Boekentuin vanaf nu met rust wordt gelaten. 
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Groet, 
 
(…) 
 
 
 
 
 
Van: (…) 
Verzonden: donderdag 22 december 2016 17:39 
Aan: (…) 
Onderwerp: Vraag 
 
 
(…), 
 
Ik heb je eergisteren toegezegd om mijn ideeën voor een gesprek in een email te zetten. Jij zou die 
email dan uitzetten onder jouw achterban. Echter, gezien het verloop van ons gesprek heeft dat m.i. 
niet veel zin. De uitkomst is voorspelbaar.  
 
Daarom een andere vraag. Veel hondenbezitters geven aan dat ze het hondenuitrenveld Boekentuin 
mijden omdat ze een confrontatie tussen hun hond en de spelende kinderen willen voorkomen. Ook 
van de ouders hoor ik dat honden – hoe leuk en lief ook – op de Boekentuin vaak het spel van hun 
kinderen verstoren, bijvoorbeeld doordat ze een bal afpakken of doordat ze tegen een kind 
opspringen. Ook kinderen mijden daarom het veld regelmatig, zeker voor bepaalde 
‘hondengevoelige’ soorten van spel. Beide groepen geven aan dat ze graag een omheind 
hondenuitrenveld willen, centraal in Snel & Polanen. Een veld bij de Steinhagenseweg (waar ik ook 
aan werk!) is voor velen te ver weg.  
 
Misschien beschouwen jullie dit probleem van hondenbezitters, kinderen en hun ouders niet direct 
als jullie probleem maar toch zou ik graag van jullie horen hoe jullie – als actieve groep in Snel & 
Polanen - denken te kunnen bijdragen aan de oplossing ervan. Zou je die vraag willen uitzetten bij je 
achterban? Dat lijkt me beter dan dat je het gespreksvoorstel waarover ik eergisteren belde aan de 
anderen voorlegt.  
 
Ik zie je reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, (…) 
 
 


