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Raadsfracties gemeente Dordrecht
Mevrouw A. De Ruiter, Stadsbeheer Dordrecht

Namens een groep betrokken inwoners van de wijk Dubbeldam wil ik mijn verbazing en
ongenoegen uitspreken over de inspraakprocedure en informatieverstrekking rondom
de vaststelling van de hondenuitlaatkaarten 2014-2016.
Op dinsdag 3 december heeft uw College het voorlopige ontwerp van de
hondenuitlaatkaarten 2014 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak
De concept hondenuitlaatkaarten hadden van woensdag 5 december 2013 tot en met 16
januari 2014 ter inzage moeten liggen in de centrale hal van uw Stadskantoor, dit was
niet het geval, ook op de website was in deze periode geen geactualiseerde kaart
voorhanden.
Op basis van de ingediende inspraakreacties zouden de hondenuitlaatkaarten in januari
2014 definitief worden vastgesteld.
Bewoners van de wijk zijn in het inspraaktraject onvolledig geïnformeerd en niet alle
bewoners zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakavond die u heeft
georganiseerd op maandagmiddag, 17 februari 2014.
De later geplande bijeenkomst, vanwege onvoldoende berichtgeving aan bewoners, op
5 maart 2014 was onvoorbereid van gemeentezijde, er was geen presentielijst,
apparatuur functioneerde niet.
De notulen, die na de bijeenkomst van 5 maart 2014 aan een slechts een beperkt deel
van de aanwezigen zijn toegestuurd zijn onvolledig en op onderdelen feitelijk onjuist.
De opmerkingen uit de zaal zijn niet of maar ten dele genotuleerd waardoor uw college
mogelijk onvoldoende informatie heeft gehad om de verschillende belangen op correcte
wijze af te kunnen wegen.
Tot onze verbijstering zijn er lopende de inspraakprocedure aanpassingen in de
bebording gedaan waardoor de suggestie is gewekt dat een en ander al was besloten
voor de inspraakprocedure was afgerond.
Onze bezwaren over de informatieverstrekking en de procedure zijn gehoord en de
gemeente heeft opnieuw een inspraakavond georganiseerd op 5 maart jl.
De status van de vergadering, zijnde een inspraakavond, is bevestigd aan de heer E. Van
Dijk door mevr Reynvaan en de heer Nederhof.
De vergadering had tot doel om op basis van de eerder ingediende inspraakreacties en
de reacties op de avond zelf, te komen tot een gedragen voorstel dat uw College aan de
gemeenteraad zou voorleggen ter vaststelling. Op de vergadering is overeenstemming
bereikt tussen belanghebbenden en de gemeente over de herziening van het
hondenuitlaatbeleid 2014-2016. De afspraken die tijdens de vergadering zijn gemaakt

zijn vastgelegd door de aanwezigen en per brief d.d. 9 maart jl. aan mevr A de Ruiter
toegestuurd ter bevestiging.( zie bijlage )

Na de vergadering zijn buiten medeweten van de overigen aanwezigen, zienswijzen
gepresenteerd door individuele belanghebbenden. Deze zienswijzen zijn op
onverklaarbare wijze in de notulen van de vergadering gekomen waardoor de overgrote
meerderheid van de aanwezigen zich niet meer herkend in het nu voorliggende voorstel.
Namens een grote groep bewoners en deelnemers van de inspraakavond op 5 maart wil
ik u dringend verzoeken het voorstel zoals overeengekomen in deze vergadering en
door ons bevestigd per brief dd 9 maart jl. onverkort en ongewijzigd aan de
gemeenteraad voor te leggen.
Hoogachtend, namens
R.Immink,
Elzenlaan 66, ,
3319 XC Dordrecht.
Bijlage 1

Stadsbeheer,
Dordrecht,
Mevrouw A.de Ruiter

Dordrecht, 9 maart 2014,

Geachte mevrouw de Ruiter,
Voor de goede orde bevestigen wij de afspraken met u over het
hondenuitlaatbeleid 2014,zoals genomen in de vergadering van 5 maart j.l.
Op de vergadering waren 28 leden aanwezig, in grote meerderheid, 26 voor 2
tegen, werd met uw aanbevelingen ingestemd.
Hieronder de diverse punten:
Het terrein naast de ijsbaan blijft losloopzone ( groen bordje), er zal bekeken
worden om het meer toegankelijk te maken door er een zandpad aan te leggen
Langs de gehele Wilgenlaan komt een losloopverbod ( bruin bordje)
In het park zal de zuidelijke ruimte losloopgebied worden. ( groen bordje)
Onder de zuidelijke ruimte wordt verstaan, vanaf de brug waar Dennenlaan
overgaat in de Wilgenlaan tot en met de vijver tegenover de Gravenhorst.De
grens tussen de zuidelijke helft van het park en het noordelijke wordt gevormd
door de dwarsweg in het park.
Langs de Gravensingel blijft alles zoals het was ( bruin bordje)
Tijdens de vergadering zijn een tweetal opmerkingen gemaakt over de
voorzieningen.
De BOA, A. in t Veld wees met nadruk op het gevaar van botulisme in de
ondiepe poelen die zijn uitgegraven aan de noordzijde van de singel.
Ook kwam het gedrag van fietsers ter sprake, die door het park fietsen.

Wij vertrouwen erop dat u de bovenstaande punten onverkort, zonder
wijzigingen, aan de Raad zult voorleggen.
Namens de 26 hondenbezitters ter vergadering bijeen, tekent voor dezen,
R.Immink, Elz
3319XC Dordrecht

