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Samenvatting
Op 3 december 2013 heeft het college een besluit genomen om het voorstel
aanwijzing hondenuitlaatvoorzieningen in Dordrecht vrij te geven voor inspraak.
De reactietermijn van de inspraakronde was op 15 januari 2014 verstreken. Er zijn
26 inspraakreacties ontvangen. Een van de inspraakreacties is mede ondertekend
door 20 andere bewoners uit de wijk.
De ingediende zienswijzen staan vermeld in bijlage I. In een kolom naast de
zienswijzen is door een ambtelijke werkgroep per zienswijze een inhoudelijke
reactie gegeven.
Voor de hondenuitlaatkaart Dubbeldam zijn twee extra bijeenkomsten gehouden,
omdat de tegenstellingen met name bij één locatie, het Dubbelsteynpark, erg groot
waren en we graag samen met de bewoners tot een eindadvies wilden komen. Dit is
uiteindelijk niet gelukt. Tevens heeft een gesprek plaatsgevonden met een echtpaar
en een lid van het college, mevrouw Reynvaan. Het eindadvies van de werkgroep is
om het in 2012 vastgestelde losloopterrein in het Dubbelsteynpark te handhaven.
Op basis van de ingediende zienswijzen en de twee bijeenkomsten in Dubbeldam is
een eindadvies opgesteld. Het college heeft besloten om de voorgestelde
aanpassingen te verwerken en de hondenuitlaatkaarten 2014 definitief vast te
stellen.
Omdat de vaststelling van de hondenuitlaatkaarten wordt beschouwd als een
algemeen verbindend voorschrift en afdeling 3.5 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) hierop van toepassing is verklaard, is er na dit besluit geen
mogelijkheid meer tot het maken van bezwaar. De eerstvolgende actualisatie van de
hondenuitlaatkaarten vindt medio 2016 plaats.
De indieners van zienswijzen zullen worden geïnformeerd over de manier waarop
hun zienswijze is verwerkt. Alle geregistreerde hondenbezitters zullen een nieuwe
hondenuitlaatkaart van hun wijk ontvangen. De nieuwe hondenuitlaatkaarten zullen
tevens digitaal beschikbaar worden gesteld voor alle bewoners van Dordrecht. Ook
kunnen hondenuitlaatkaarten voor degenen, die thuis niet zelf de kaart kunnen
uitprinten, worden opgevraagd via telefoonnummer 14078.
1. Wat is de aanleiding?
De gemeente evalueert samen met de gebruikers en bewoners van deze stad het
gebruik van de uitlaatvoorzieningen om de twee jaar en maakt op basis daarvan
voorstellen voor nieuwe hondenuitlaatkaarten.
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2. Wat willen we bereiken?
De gemeente wil bereiken, dat de uitlaatvoorzieningen in onze stad periodiek
worden afgestemd op het gebruik van deze voorzieningen en onze inwoners minder
overlast ervaren van hondenpoep.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Het college heeft het voorlopige ontwerp van de hondenuitlaatkaarten tot 15 januari
2014 vrijgegeven voor inspraak. Het inspraaktraject heeft tot 26 reacties geleid en
2 bijeenkomsten in Dubbeldam.
Een aantal reacties hebben vervolgens geleid tot een aantal aanpassingen op de
concept hondenuitlaatkaarten.
Hieronder zijn de voorgestelde aanpassingen ten opzichte van de concept kaarten
weergegeven:
De Staart
Geen aanpassingen ten opzichte van de concept kaart 2014.
Binnenstad
Geen aanpassingen ten opzichte van de concept kaart 2014.
Het Reeland
Geen aanpassingen ten opzichte van de concept kaart 2014.
Krispijn
Geen aanpassingen ten opzichte van de concept kaart 2014.
Wielwijk/Crabbehof/Zuidhoven
Bij de Frans Naereboutstraat komt de uitlaatstrook langs het water vanwege de
nieuwe bebouwing aldaar te vervallen. Het gedeelte van de uitlaatstrook ter
hoogte van de Karel Doormanweg en de Bloys van Treslongstraat blijft
gehandhaafd.
Het losloopterrein langs het spoor vanaf de Pierssonstraat wordt tussen het spoor
en het pad doorgetrokken tot aan de Zuidendijk in plaats van tot aan de Domela
Nieuwenhuisweg.
Sterrenburg
Geen inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van de concept kaart 2014. Alleen de
vormgeving van de kaart is aangepast, om de kaart klantvriendelijker te maken.
Stadspolders
Geen aanpassingen ten opzichte van de concept kaart 2014.
Dubbeldam
De Wilgenlaan wordt omgevormd van losloopterrein naar uitlaatstrook conform de
concept kaart 2014
Het losloopterrein aan de Gravensingel ter hoogte van het zwembad blijft
gehandhaafd conform de concept kaart 2014.
In het Dubbelsteynpark komt weer een losloopterrein zoals was aangegeven op
de hondenuitlaatkaart Dubbeldam 2012.
Het park de Hoven wordt losloopterrein, met uitzondering van de daar aanwezige
kinderspeelplek.
Het gebied naast de begraafplaats aan de Zuidendijk wordt aangewezen als
losloopterrein.
Het recreatiegebied naast de Stevenshof wordt aangewezen als losloopterrein.
De wandelzone tussen de Oudendijk en Zuidendijk wordt aangewezen als
losloopterrein.
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Het losloopterrein aan de Oudendijk (het gedeelte tussen Laantje van
Middenhoeve en de Abeelstraat) wordt omgevormd van losloopterrein naar
uitlaatstrook.
Een gedeelte van de uitlaatstrook bij de Koeiendijk is komen te vervallen en stopt
nu in het verlengde van de sloot i.v.m. de bebouwing van het C. Kraffthof.
De vormgeving van de kaart is enigszins aangepast om de kaart duidelijker
leesbaar te maken.
Er zijn tevens met bewoners afspraken gemaakt over het onderhoud en het beheer
van diverse uitlaatvoorzieningen (bijlage III). Deze afspraken leiden niet tot
aanpassingen in de hondenuitlaatkaarten, maar worden verwerkt in het daarvoor op
te stellen onderhoudsplan.
Ook wordt voorgesteld om met de afdeling Toezicht afspraken te maken over
tijdelijke extra handhaving in het Dubbelsteynpark (losloopterrein en overige regels
APV).
a. Inspraak en communicatie
De ingediende zienswijzen staan vermeld in bijlage I. In een kolom naast de
zienswijzen is door een ambtelijke werkgroep per zienswijze een inhoudelijke reactie
+ eindadvies gegeven.
Omdat er bij het Dubbelsteynpark in Dubbeldam veel tegenstrijdige reacties zijn
binnengekomen en er na de realisatie van de natuurvriendelijke oever langs de
Gravensingel ongelukkigerwijs verkeerde" hondenbebording is teruggeplaatst, is als
extra processtap besloten om een bijeenkomst te organiseren met alle bewoners die
hebben gereageerd op de hondenuitlaatkaart Dubbeldam. Later is er nog een
tweede bijeenkomst georganiseerd om de omwonenden van het park en
Dubbeldammers in het algemeen hun mening te vragen over de voorgestelde
alternatieve locatie voor een losloopterrein in het Dubbelsteynpark.
Het resultaat van de eerste bijeenkomst was o.a. dat het Dubbelsteynpark voor
iedereen is en er derhalve in het park ruimte is voor een losloopterrein en het
volledig laten vervallen van het losloopterrein in het Dubbelsteynpark zonder
alternatief niet redelijk en wenselijk is.
In de tweede bijeenkomst is getracht draagvlak te krijgen voor een alternatief
losloopterrein in het Dubbelsteynpark. Omdat er met name bij de hondenbezitters
onvoldoende draagvlak is voor de voorgestelde alternatieve locatie voor het
losloopterrein, heeft de werkgroep in het eindadvies voorgesteld om het losloopterrein in het Dubbelsteynpark zoals het in 2012 was vastgesteld te handhaven.
De werkgroep heeft op basis van de ingediende zienswijzen en de twee
bijeenkomsten in Dubbeldam een eindadvies opgesteld. Het college heeft besloten
om de voorgestelde aanpassingen te verwerken en de hondenuitlaatkaarten 2014
vervolgens definitief vast te stellen.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Omdat de vaststelling van de hondenuitlaatkaarten wordt beschouwd als een
algemeen verbindend voorschrift en afdeling 3.5 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) hierop van toepassing is verklaard, is er na dit besluit geen
mogelijkheid meer tot het maken van bezwaar. De hondenuitlaatkaarten blijven
circa 2 jaar van kracht. De eerstvolgende actualisatie van de hondenuitlaatkaarten
vindt derhalve medio 2016/2017 plaats.
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De indieners van zienswijzen zullen worden geïnformeerd over de manier waarop
hun zienswijze is verwerkt. De vastgestelde hondenuitlaatkaarten worden op de
gebruikelijk wijze bekend gemaakt. De nieuwe hondenuitlaatkaarten komen
beschikbaar voor alle geregistreerde hondenbezitters in Dordrecht en komen digitaal
beschikbaar voor alle bewoners van Dordrecht en bezoekers van de website van
Dordrecht. Ook kunnen hondenuitlaatkaarten voor degenen, die thuis niet zelf een
kaart kunnen raadplegen of uitprinten, worden opgevraagd via
telefoonnummer 14078.
4. Wat mag het kosten?
opgenomen voor het onderhoud van uitlaatvoorzieningen. De benodigde kosten voor
de voorgestelde fysieke aanpassingen van deze actualiseringsronde worden
van de sector Stadsbeheer verwerkt.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
bijlage 1 : zienswijzen en verwerking daarvan;
bijlage II : verslag bijeenkomst Dubbeldam 5 maart 2014;
bijlage III : definitieve versie hondenuitlaatkaarten 2014;
bijlage IV : afschrift van de beantwoording brief van de heer Immink
(dossiernr. 1258369);
bijlage V : afschrift van de beantwoording van de brief van de familie
Van de Griend (dossiernr. 1270770);
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en
de secretaris
de bu

M.M. van der Kraan
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