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Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen van de D66-fractie ex art. 40 RvO inzake nieuwe honden. Deze vragenserie 
betreft een aanvulling op de vragenserie van 15 januari jl. over hetzelfde onderwerp. Conform RvO dienen de vragen 
binnen een termijn van 30 dagen te worden beantwoord, te weten vóór 27 februari 2015. 

PS. De database "artikel 40-vragen" op het Ris is thans niet raadpleegbaar. We zullen een melding maken richting 
leverancier. Excuus voor het ongemak. 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
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Woerden, 28 januari 2015 

Betreft: aanvullende vragen artikel 40 hondenbeleid 

Op 15 januari jl. heeft de fractie van D66 vragen gesteld over de uitvoering van het hondenbeleid. Die 
vragen hadden betrekking op de handhaving van het hondenbeleid, vanuit het perspectief dat er 
alleen sprake kan zijn van effectief hondenbeleid als de gemeente een juiste mix van preventieve en 
repressieve maatregelen neemt, waardoor er ook draagvlak voor het hondenbeleid is. Naar 
aanleiding van berichtgeving in het AD Groene Hart en een aantal emails die raadsleden hebben 
ontvangen, verzoekt de D66-fractie het college om de volgende aanvullende vragen mee te nemen in 
de beantwoording van de vragen van 15 januari. 

1. Het lijkt erop dat niet alle omwonenden zijn geïnformeerd over de aanwijzing van een stuk 
groen als hondenuitlaatplaats in Snel & Polanen. Kan het college aangeven waarom deze 
omwonenden niet zijn geïnformeerd? 

2. Gelet op eerdere problemen rondom de communicatie over maatregelen, onder meer in 
Snel & Polanen (denk aan de proef met omgekeerd inzamelen), is de vraag aan het college 
ook om de raad inzicht te geven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan dit soort 
communicatie-inspanningen. Hoe wordt (in algemene zin) de kring inwoners bepaald die 
moet worden benaderd, hoe wordt gezorgd dat alle betrokkenen worden geïnformeerd? 

3. Is de klankbordgroep hondenbeleid betrokken bij het aanwijzen van deze plaats als 
hondenuitlaatplaats, en wat was hun advies? 

4. Is het college van plan of bereid om de afbakening van de hondenuitlaatplaats een groener 
en wat meer besloten karakter te geven zodat de honden ook inderdaad binnen de 
aangegeven strook hun behoefte zullen doen? 

Wij verzoeken het college om de vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting. 

Namens de fractie van D66 Woerden, 

Heerd Jan Hoogeveen 
Fractievoorzitter 


