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Onderwerp: Vragen verwijderen hondenstrand Cattenbroekerplas
Datum: vrijdag 8 juli 2022 11:34:24

Beste,

Vorige week met mooi weer had ik het plan om met de hond naar het hondenstrand te gaan
aan de Cattenbroekerplas.
Daarheen gelopen en aangekomen trof ik echter een behoorlijke teleurstelling aan, het
complete hondenstrand bleek vernietigd te zijn, vlak getrokken en volgestort met gewone
aarde.
Geen plek om even je handdoek neer te leggen en dat lijkt mij toch de definitie van
"strand" 

Ik heb hierover de volgende vragen:

Waarom is het hondenstrand verwijderd ?
Waarom is hierover niets gecommuniceerd, niet aan bewoners rond de plas, niet via
de website, niet via het gemeenteblad.
Ik had verwacht dat de gemeente lering zou hebben getrokken uit het vorige "gedoe"
rondom honden gebieden bij de boekentuin. Hier was toen veel discussie over,
waarom is hier geen lering omtrent communicatie/afstemming met inwoners uit
getrokken ?
Wanneer komt het hondenstrand weer terug in zijn oorspronkelijke staat ? (of op zijn
minst weer een "strand" waar je gewoon lekker met hond en handdoek kan liggen
ipv op de huidige grond/modder

Graag verneem ik uw antwoord en een voorstel voor een oplossing.
In de tussentijd zal ik met de hond plaatsnemen op het gewone strand bij de plas, ook al 
mogen daar officieel geen honden lopen waar ik mij bewust van ben maar zie het maar 
even als een vorm van protest. 
Uiteraard zal ik de overlast van de hond tot een minimum beperken.

Tot slot het volgende, ik zou het toch zeer waarderen als deze gemeente wat meer zou 
informeren en samenwerken met inwoners, dit alles is over de gehele linie zeer beperkt. 
Ik snap dat u dit niet "verplicht" bent op dit moment maar wellicht is het tijd om wat zaken 
te veranderen en meer samen te werken, er zijn inmiddels al zoveel zaken geweest waarbij 
inwoners zich flink keren tegen beslissingen van de gemeente en ik denk dat dit 
voorkomen had kunnen worden door meer betrokkenheid vooraf. 

Met vriendelijke groet,

[naam]
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