
 

Rondvraag hondenuitrenveld Boekentuin 

Vorige week woensdag 14 juni was in het AD Groene Hart een artikel te lezen waarin 

staat dat de gemeente nog voor de zomervakantie hekken gaat neerzetten in de 

Boekentuin.  

Het artikel vermeldt dat de wethouder zelf het besluit heeft genomen aangezien inwoners 

blijven verschillen van mening. Eerder is een geplaatst hek weggehaald, dit nieuwe hek moet 

honden en spelende kinderen uit elkaar houden en komt aan de oostzijde van de 

Boekentuin. Het huidige niet-omheinde veld aan de andere kant van de Boekentuin 

verdwijnt. Ook langs de Steinhagense weg komt een omheind hondenuitrenveld. Naar 

aanleiding van dit bericht heeft het CDA en Lijst van der Does diverse inwonerssignalen 

ontvangen over de besluitvorming en de communicatie. Wij hebben hierover de volgende 

vragen: 

1. Wanneer heeft het College dit besluit genomen?  

2. Is het besluit in het betreffende artikel juist beschreven? 

In het krantenbericht staat dat de inwoners per brief zijn geïnformeerd. Wij hebben begrepen 

dat niet alle inwoners die aanwonend zijn aan de Boekentuin zijn geïnformeerd.  

3. Heeft het College ook dergelijke signalen ontvangen? 

4. Hoe kan het dat niet alle inwoners zorgvuldig zijn geïnformeerd? Eerder was hiervan 

ook al sprake, waarom zijn er geen lessen getrokken uit die eerdere situatie? 

5. Hoe gaat het College deze inwoners als nog informeren? 

Het besluit om toch een hondenuitrenveld te plaatsen is een afweging omdat de betrokkenen 

er niet uit zijn gekomen. 

6. Kan het College aangeven welke afweging is gemaakt? 

7. Is het College van mening dat hiermee een zorgvuldig besluit is genomen dat een 

langdurige oplossing biedt voor hondenbezitters en andere gebruikers van de 

Boekentuin? 

8. Direct aanwonenden Boekentuin kregen van voormalig wethouder De Weger de 

toezegging geen omheind hekwerk in de Boekentuin. Waarom doet de 

portefeuillehouder c.q. het college deze bestuurlijke toezegging niet gestand? 

Namens het CDA en Lijst van der Does, 

Job van Meijeren 

Jaap van der Does 


