
Beste gemeenteraad en gemeentebestuur, 

Oproep 

Met deze brief willen wij, enkele hondenbezitters in Snel en Polanen, wethouder ten Hagen 

oproepen om de regie te nemen over het hondenbeleid in de Boekentuin. Het is nu bijna 2 jaar 

geleden dat het hek rondom het uitrenveld in de Boekentuin verdween. Voormalig wethouder de 

Weger besloot hiertoe om de gespannen situatie rondom de boekentuin te de-escaleren en hij wilde 

na een afkoelingsperiode een dialoog starten met belanghebbenden om tot een definitieve oplossing 

te komen. Uit de “burgerbrief dd 14 januari 2017 inzake hondenbeleid” blijkt dat de gemoederen bij 

de omwonenden kennelijk nog steeds niet zijn afgekoeld en dat er geen bereidheid is tot een 

dialoog. Wij als hondenbezitters wachten echter al twee jaar op een oplossing en vinden dat dit al 

veel te lang duurt. Daarom vragen wij de wethouder om alle betrokkenen te horen en vervolgens een 

definitieve beslissing te nemen. Wij staan de wethouder graag te woord in een persoonlijk gesprek 

om de uiteenlopende belangen van de hondenbezitters toe te lichten. Uiteenlopend, omdat iedere 

hond verschillend is.  Sommige honden zijn gehoorzaam en kunnen overal los, sommige honden 

lopen weg en best wel veel honden zijn nog jong of speels en rennen gemakkelijk de weg op of 

pakken de bal van een kind. Overigens zijn wij nog steeds bereid om de dialoog met omwonenden 

aan te gaan, mits dit in een veilige sfeer kan plaatsvinden. 

Even wat historie. 

Vóór de invoering van het hondenbeleid: 

· Was er een aanlijnplicht, maar die werd alleen gehandhaafd bij overlast. 

· Was er geen hondenuitrenveld maar hondenbezitters konden zelf een plek uitzoeken waar 

het rustig genoeg was om hun hond uit te laten. Populaire plaatsen waren, sluipwijkerpad, 

boekentuin, cattenbroekerplas, tussen spoor en minkemaschool, industrieterrein buiten 

werktijd en stukken braakliggend waterrijk. 

· Waren er uitlaatstroken zonder opruimplicht. 

· Waren er nauwelijks prullenbakken voor hondenpoep. 

· Werd de hondenbelasting volledig toegevoegd aan de algemene middelen 

Ná de invoering van het hondenbeleid: 

· Wordt er gehandhaafd op aanlijnplicht, dus de hond mag alleen nog los ten oosten van de 

Cattenbroekerplas en in de boekentuin. 

· Is er al twee jaar overal opruimplicht, maar pas sinds februari 2017 zijn er extra 

prullenbakken in de wijk. (Hoera) 

· Werd er  door de gemeente Woerden zonder overleg, op de slechts denkbare plek in de 

boekentuin, een lelijk hek rond een NIET afsluitbaar hondenuitrenveld gezet. De boekentuin 

werd ongeschikt voor sleetje rijden en de jeugdavondvierdaagse. Hondenbezitters moesten 

zelf een hekje fabriceren om het hondenuitrenveld te kunnen afsluiten. 

· Omwonenden waren woedend maar hun woede richtte zich niet alleen tegen de gemeente, 

maar ook tegen de hondenbezitters die, éénmaal zelfs letterlijk, de klappen opvingen. Het 

zelfgemaakte hekje van de hondenbezitters werd gesloopt, er werd gebroken glas gevonden 

in het hondenuitrenveld en hondenbezitters voelden zich bekeken en ongemakkelijk. 

· Tijdens een tumultueuze omwonendenavond, waarbij maar een beperkt aantal 

hondenbezitters waren uitgenodigd, ontstond een intimiderende sfeer en besloot een 

geschrokken wethouder de Weger om het hek te laten verwijderen. Tijdens deze 

bewonersavond heeft hij overigens nooit toegezegd dat “er geen hek, op geen enkele plek, 

terug komt in de Boekentuin.” Zoals gesteld in de burgerbrief van 14 januari. 



· Na het verdwijnen van het hek bleef ongeveer 1/3 van de hondenbezitters gebruik maken 

van de boekentuin omdat hun hond voldoende gehoorzaam is om los te kunnen. Het is fijn 

dat de hele westelijke boekentuin beschikbaar is waardoor er veel ruimte is om een balletje 

te gooien en de honden lekker kunnen rennen. Maar je hond uitlaten in de boekentuin 

betekent ook dat je voortdurend alert moet zijn op, auto’s, brommers op het fietspad, 

loslopende katten en kinderen met voor honden aantrekkelijk speelgoed.  

· De helft van de verhoogde hondenbelasting gaat nog steeds in de algemene middelen, de 

andere helft is aangewend voor handhaving en plaatsing en verwijdering van het hek in de 

boekentuin en sinds kort, eindelijk, extra prullenbakken. Maar vooralsnog betaalt de 

hondenbezitter vooral voor de lasten en staan er weinig lusten tegenover. 

Kortom 

De hondenbezitters in Snel en Polanen zijn tot nu toe weinig opgeschoten met het hondenbeleid. OK, 

de hond mag los in de boekentuin, maar voorheen werd dat gewoon gedoogd en sinds kort zijn er 

dan extra prullenbakken, maar het hondenbeleid voelt toch echt als een kat in de zak.  

Wat nu? 

Afgelopen maandagavond was er een bewonersavond over een omheind uitrenveld naast de 

skatebaan bij de Steinhagenseweg. Tot onze ontsteltenis werd aan het begin van de avond een 

omheind hondenuitrenveld bij de Steinhagenseweg gebruikt als argument om het hondenuitrenveld 

in de boekentuin geheel te laten verdwijnen. Opnieuw werden we overvallen door een niet van te 

voren gecommuniceerd voorstel van de gemeente en dit veroorzaakte een nare smaak in de mond 

en twee van onze vertegenwoordigers zijn daarop boos weggegaan. Desondanks hebben de 

overgebleven hondenbezitters meegedacht over het nieuwe hondenuitrenveld en hier kwam een 

acceptabel ontwerp uit, waarbij ook rekening wordt gehouden met voorbijgangers en vissers, maar 

het blijft een smal veld waarop het lastig is om een balletje te gooien. 

Daarom herinneren wij u graag aan een toezegging die WEL door wethouder de Weger is 

uitgesproken: “Ik heb toegezegd, dat er een hondenuitrenveld op de Boekentuin blijft, nu zonder 

hekken, ik sluit na evaluatie een omheind veld niet uit.” (bron: email ter bevestiging van 

gespreksverslag met de wethouder) 

Het lijkt een maatschappelijke trend te worden dat woedende burgers via het uitten van deze woede 

hun zin doordrijven. Wij willen het gemeentebestuur en de gemeenteraad oproepen om zich niet te 

laten gijzelen door woedende burgers, maar de regie zelf in handen te nemen en ook recht te doen 

aan overige belanghebbenden. Twee jaar geleden tekenden 130 mensen onze petitie voor een 

omheind hondenuitrenveld en dat heeft nog steeds onze voorkeur om honden en kinderen van 

elkaar te scheiden, maar we kunnen leven met behoud van de huidige situatie als er een omheind 

veld komt bij de Steinhagenseweg. Het geheel verbannen van honden uit de boekentuin zou 

betekenen dat de hondenbezitters wéér aan het kortste eind trekken. 

Wij wensen de wethouder veel wijsheid toe bij het nemen van een beslissing. 

Met vriendelijke groet, 

Enkele hondenbezitters uit Snel en Polanen a.k.a HupSenP (Hondenuitrenplak Snel en polanen) 

 

Naschrift: 

Bij het beluisteren van de behandeling van het hondenbeleid in de commissie ruimte van 9 februari 

2017 viel ons op dat de raadsleden vooral hun zorgen uitspraken rondom de status van de 



klankbordgroep, kosten van het hondenbeleid, de naleving van de opruimplicht, spelende kinderen, 

boze omwonenden en uitstel van de evaluatie tot na de zomer. Maar helaas lijkt geen enkel raadslid 

zich te realiseren dat de hondenbezitters in Snel en Polanen al twee jaar wachten op een ECHTE 

implementatie van het hondenbeleid. Wij willen u dringend oproepen om ook ons belang te 

vertegenwoordigen als volksvertegenwoordiger. 



Emailwisseling 
 
Beste , 
 
Excuus, ik was de afgelopen dagen vooral met andere zaken bezig.  
Goed verslag, wat mij betreft. Twee nuanceringen: 
 
Punt 1: Ik heb toegezegd, dat er een hondenuitrenveld op de Boekentuin blijft, nu zonder hekken, ik 
sluit na evaluatie een omheind veld niet uit. 
 
Punt 7. Ik heb niet gezegd “Ik wil dat jullie je verantwoordelijkheid nemen", maar "Ik doe een dringend 
verzoek om jullie verantwoordelijkheid te nemen.” 
 
 
De rest laat ik graag voor jullie rekening. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tymon de Weger 
Wethouder van Woerden 
 
Op 17 apr. 2015 om 16:35 heeft Willem van der Lee het volgende geschreven: 

Geachte heer de Weger, 
  
Wilt u s.v.p. nog even reageren op het verslag van onze bespreking van dinsdagavond 14 april. Uw 
uitspraken verifiëren en bevestigen s.v.p.. 
  
Alvast bedankt, 
  
  
P.S. Het hondenuitrenveld is vandaag opgeleverd, helaas zonder hek, maar wel zijn de gaten netjes 
dichtgemaakt en borden en prullenbakken zijn gebleven. Bedankt daarvoor. 
  
Van:  
Verzonden: woensdag 15 april 2015 12:26 
Aan: 'weger.t@woerden.nl' 
CC:   
Onderwerp: RE: verslag en afspraken bespreking dinsdagavond 14 april inzake hondenuitrenveld 
SenP 
  
Geachte heer de Weger, 
  
Wij zien af van de media actie vanavond om geen olie op het vuur te gooien. Wij gaan wel diverse 
honden met een “protestbordje” op de foto zetten, maar zullen dat kleinschalig en verspreid over de 
komende twee dagen doen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
  
Van:  
Verzonden: woensdag 15 april 2015 11:16 
Aan: 'weger.t@woerden.nl' 
CC:  
Onderwerp: verslag en afspraken bespreking dinsdagavond 14 april inzake hondenuitrenveld SenP 
  
Geachte heer de Weger, 
  
Bijgaand het verslag van onze bijeenkomst zoals wij dat  in onze besloten facebookgroep hebben 
gepost. Uw uitspraken staan tussen “quotes”. Zou u deze willen verifiëren en bevestigen s.v.p. 



Eronder staat wat wij ervan vinden. Dat is onze mening die hoeft u natuurlijk niet te bevestigen. 
  
Ik zou graag nog wel één commentaar van een groepslid op ons bericht willen meegeven, nl. 
  
“Ik erger me overigens dood aan het verzoek niet meer samen af te spreken daar. Net als dat er 
mensen zijn die vinden dat vrouwen beter geen kort rokje kunnen dragen omdat dat aanranding 
uitlokt.” 
Dit verwoord erg goed hoe wij ons voelen bij uw verzoek om niet meer gezamenlijk af te spreken in de 
boekentuin. 
  
Voorts willen wij u nog op de hoogte brengen van een media-actie die wij vanavond om 19 uur bij het 
hek willen houden. Wij willen onze honden, symbolisch vastgeketend aan het hek, fotograferen om 
aan te geven dat er een duidelijke behoefte is aan een omheind uitrenveld. Dit is ongeveer de laatste 
kans voordat het hek weg is namelijk. Wij houden het kort, hooguit 15 minuten om een confrontatie 
met omwonenden te voorkomen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
 



verslag van bespreking met wethouder de Weger 14 april 2015 

Het hek in de boekentuin gaat vrijdag weg. Wij hebben aangegeven het daar niet mee eens te zijn, en 

meermaals argumenten uitgewisseld. De wethouder heeft wel geluisterd, maar hij wil nu de-

escaleren, hij heeft al besloten dat het hek daarvoor weg moet en daar weigert hij op terug te 

komen. Wij zijn dus niet tevreden. 

Wat heeft hij wel (toe)gezegd : 

1. “Er blijft een hondenuitrenveld op de Boekentuin, nu zonder hekken, ik sluit na evaluatie een 

omheind veld niet uit.” 

2. “Er komt een omheind veld in de wijk Snel en Polanen” 

3. “Hij maakt haast met een tijdelijke oplossing voor een omheind hondenuitrenveld”  

4. “De huidige borden “hondenuitrenveld” en prullenbakken blijven vrijdag staan, alleen het 

hek gaat weg.”   

5. “De hondenbezitters, (wij dus) zullen betrokken worden in de verdere communicatie over 

het hondenuitrenveld” 

6. “Er wordt nu eerst tijd genomen zodat later een normaal gesprek op basis van argumenten 

tot stand kan komen met alle betrokkenen” 

7. “Ik doe een dringend verzoek om jullie verantwoordelijkheid te nemen richting jullie 

achterban om verdere escalatie te voorkomen” 

Bovenstaande uitspraken mogen wij hem aan houden. Wij sturen dit bericht ook naar hem ter 

verificatie. 

Toelichting: 

Bij punt 1. Als zonder hek niet werkt moet middels een gesprek en eventueel mediation gekeken 

worden of een omheind uitrenveld aan de andere zijde van de boekentuin kan worden gemaakt. Wij 

hebben aangegeven dat we bang zijn helemaal uit de boekentuin verdreven te worden. De 

wethouder geeft aan dat dit niet zijn bedoeling is. 

Bij punt 2 en 3. De wethouder wil een tijdelijk omheind veld laten maken tegenover de C1000 in 

“Snellerpoort” Dat moet zorgvuldig en ook hier besproken met omwonenden maar hij zal haast 

maken. Hopelijk eind mei gereed. 

Punt 4. Dit is een van de weinige concessies die hij deed, want eerst zouden we het uitrenveld zelfs 

tijdelijk helemaal niet meer mogen gebruiken. Wij hebben aangegeven dat dat door ons ervaren kon 

worden als een provocatie. En hij heeft toegezegd dat de borden en prullenbakken en dus het 

hondenuitrenveld, maar dan zonder hekken gewoon direct van kracht wordt. Later worden de 

borden en bakken herplaatst, maar het HELE veld wordt hondenuitrenveld. 

Punt 5. Dit ging tot nu toe verkeerd, maar hij zou zorgen dat Fien vanaf nu alle communicatie ook 

krijgt. 

Punt 6. Wij snappen dat hij dit wil, maar hebben duidelijk aangegeven dat dat voor ons nu wel vanuit 

een achterstandssituatie gebeurt en er voor ons gevoel geen sprake is van een “level playing field”. 

Punt 7. Die schoot bij ons verkeerd. Wij zijn niet en kunnen ook niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor acties van individuen. Voorts is er vanuit onze groep nog niets onoorbaars gebeurt. 

Laten we echter wel zorgen dat dit zo blijft, dus wij hebben wel toegezegd om op te roepen tot de-

escalatie. Dus Bij deze:  



Bliif s.v.p. onder alle omstandigheden, zelfs als je je geprovoceerd voelt, vriendelijk en beleefd. 

Doe s.v.p. niets onwettigs of provocerends. De bewoners van de flat hebben net zoveel recht om 

tegen een hek te zijn als wij hebben om voor een hek te zijn. De strijd hierover voeren we met 

argumenten en via het democratische proces. 

De wethouder wilde ook dat wij ophielden met de “doggy dates” omdat de bewoners hier bang van 

werden. Dat gaat ons echter te ver, wij willen ons niet verstoppen, er is duidelijk behoefte aan een 

hondenuitrenveld en ook aan momenten waarop honden met elkaar kunnen spelen. We mogen hier 

dus gewoon mee door gaan al heeft de wethouder omwille van de lieve vrede liever dat we ermee 

stoppen. Maar wij vinden dit de omgekeerde wereld. De dates zijn niet bedoeld als provocatie en het 

is spijtig dat ze zo worden ervaren. Laten we wel ons best doen om een vriendelijke niet bedreigende 

uitstraling te hebben tijdens de doggy dates. 

Overigens hebben de “omwonenden” hun achterban ook opgeroepen vooral rust en kalmte te 

bewaren en niet te provoceren. 

Conclusie: 

Op de korte termijn trekken wij aan het kortste eind en wij zijn hier zeer ontevreden over. De 

Gemeente heeft fout op fout gestapeld en gaat nu weer de fout in door ondoordacht het hek weer 

weg te halen. De  gemeente heeft ervoor gezorgd dat deze situatie heeft kunnen ontstaan en wij 

vinden dat zij daar onvoldoende verantwoordelijkheid voor neemt, waardoor er nu een grote 

onbalans in ons nadeel ontstaat in het hondenbeleid.  

Via de raad en hopelijk een redelijk gesprek met de omwonenden is er op de lange termijn wellicht 

nog perspectief op een omheind veld in de Boekentuin. Meer zit er op dit moment helaas niet in. 

Maar laten we de wethouder in ieder geval houden aan zijn uitspraak: “Er blijft iets voor honden in 

de boekentuin” 
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