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Beantwoording vragen raadslid Van Iersel 
 
Inleiding: 
De vragen betreffen het hondenuitrenveld op de Badkuip. Het uitrenveld kan in principe 
uitsluitend vanaf de Lindenlaan worden bereikt omdat het volgens art.2:57 lid 1a van de APV 
verboden is om een hond te laten verblijven of te laten lopen op een speelweide. Toegezegd is 
dat onderzocht zou worden of daar een oplossing voor gevonden kon worden. 
 
Voor met name kinderen en ook ouderen is de speelweide vanaf de Lindenlaan onbereikbaar 
omdat dit uitsluitend mogelijk is via het uitrenveld.(Foto 1) Hier is geen sprake van het 
gescheiden blijven van groepen (honden en geen honden) Betekent dat deze kinderen de 
speelweide alleen kunnen bereiken via de Hoge Rijndijk of Boerendijk. Ook hier zou een 
oplossing voor bedacht worden. 
 
Bij het hek van het uitrenveld naar de speelweide is een bord geplaatst met daarop de tekst: 
Honden aangelijnd. (Foto 2) Zo wordt gesuggereerd dat het is toegestaan om met een 
aangelijnde hond over de speelweide te mogen lopen. 
 
Vraag: 

1. Komt er nog een extra toegang naar het uitrenveld vanaf de Oostzijde en zo ja, wanneer? 
 
Antwoord: 

De meest voor de hand liggende oplossing lijkt momenteel een pad parallel aan het hek 
van het hondenuitrenveld naar de Hoge Rijndijk, in noordelijke richting dus. Via zo’n pad 
wordt ook de route voor kinderen die vanaf de Lindenlaan naar het speelveld willen een 
stuk korter. We streven naar realisatie in dit jaar.  

 
 
Vraag: 

2. Hoe wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen vanaf de Lindenlaan de speelweide kunnen 
bereiken zonder het uitrenveld over te hoeven steken? 

 
Antwoord: 

Zie vraag 1. 
 
 
Vraag: 

3. Wordt of is de APV aangepast omdat nu honden aangelijnd over de speelweide mogen 
lopen? 
 

Antwoord: 
Nee. Er wordt een oplossing voor de Badkuip zelf gezocht. 

 
 
Vraag: 

4. Op pag.57 staat onderaan de tabel achter Woerden Badkuip in de laatste kolom: 
"Voor een goede toegankelijkheid door honden vanaf de westkant... 
Wordt hier niet oostkant bedoeld? 

 
Antwoord: 

Dat klopt 
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Vraag: 

5. Op de kaart met locaties op pag. 60 ontbreekt de Badkuip. 
Klopt dat? 

 
Antwoord: 

Dat klopt. Desgewenst sturen we u een gecorrigeerde versie toe.  
 
 
Foto 1 
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