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'ĞĂĐŚƚĞ�ůĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�tŽĞƌĚĞŶ͕

tŝũ�ǌŝũŶ�ǌĞĞƌ�ďĞǌŽƌŐĚ�ĚĂƚ�ĚĞ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŚŽŶĚĞŶďĞůĞŝĚ�ǌŽĂůƐ�ĚĂƚ�ŶƵ�ĚŽŽƌ�tĞƚŚŽƵĚĞƌ�dĞŶ�,ĂŐĞ�ǁŽƌĚƚ�ǀŽŽƌŐĞƐƚĂĂŶ�ǌĂů�ůĞŝĚĞŶ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ƚŽĞŶĂŵĞ�
ǀĂŶ��ƉƌŽďůĞŵĞŶ�ǁĂĂƌ�ǁŝũ�ĂůƐ�ĚŝƌĞĐƚ�ĂĂŶǁŽŶĞŶĚĞ�ďĞǁŽŶĞƌƐ�ŐĞƚƵŝŐĞŶ�ǀĂŶ�ŵŽĞƚĞŶ�ǌŝũŶ͘�,Ğƚ�ŝƐ�ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ�ŽǀĞƌďŽĚŝŐ�Žŵ�ƚĞ�ǌĞŐŐĞŶ�ŵĂĂƌ�ǁŝũ�ǌŝũŶ�ǌĞĞƌ�
ĐŽŶƚĞŶƚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŚƵŝĚŝŐĞ�ƐƚĂƚƵƐ�ƋƵŽ�ǁĂĂƌŝŶ�ǀĞĞů�ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŶĂĂƐƚ�ĞůŬĂĂƌ�ŝŶ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚĞ�ŚĂƌŵŽŶŝĞ�ƉůĂĂƚƐ�ǀŝŶĚĞŶ͘�

�ůƐ�Ƶ�ďŝũŐĞǀŽĞŐĚĞ�ďƌŝĞĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ�ƚƵƐƐĞŶ�ŽŶƐ�ĞŶ�ĚĞ�tĞƚŚŽƵĚĞƌ�ůĞĞƐƚ�ŬŽŵƚ�Ƶ�ŵŽŐĞůŝũŬ�ŽŽŬ�ƚŽƚ�ĚĞ�ĐŽŶĐůƵƐŝĞ�ĚĂƚ�ǁŝũ�ĂůƐ�ĚŝƌĞĐƚ�ĂĂŶǁŽŶĞŶĚĞŶ�ďƵŝƚĞŶƐƉĞů�
ǌŝũŶ�ŐĞǌĞƚ͕��ŝŶ�ŝĞĚĞƌ�ŐĞǀĂů��ŶŝĞƚ�ƐĞƌŝĞƵƐ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞŶŽŵĞŶ͘�

�Ăƚ�ŝƐ�ĚĞ�ƌĞĚĞŶ�ĚĂƚ�ǁŝũ�ŽŶƐ�ƚŽƚ�Ƶ͕�ĂůƐ�ŚŽŽŐƐƚĞ�ďĞƐƚƵƵƌƐŽƌŐĂĂŶ�ďŝŶŶĞŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�tŽĞƌĚĞŶ͕�ǁĞŶĚĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ŚŽŽƉ�ĚĂƚ�Ƶ�ŶŽŐ�ŝĞƚƐ�ǀŽŽƌ�ŽŶƐ�ŬĂŶ�ĞŶ�ǁŝů�
ĚŽĞŶ͘

EĂŵĞŶƐ�ĚĞ�sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ǀĂŶ�ĞŝŐĞŶĂĂƌƐ�'ŽĚĨƌŝĞĚ��ŽŵĂŶƐǁĞŐ�ϳϰͲϭϭϲ�ƚĞ�tŽĞƌĚĞŶ
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tŽĞƌĚĞŶ͕�ϭϱ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϳ��
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�ĂŶ�ĚĞ�ŚĞĞƌ�dĞŶ�,ĂŐĞŶ͕�

tĞƚŚŽƵĚĞƌ�ƚĞ�tŽĞƌĚĞŶ�

�

�

'ĞĂĐŚƚĞ�ŚĞĞƌ�dĞŶ�,ĂŐĞŶ͕�

�

DĞƚ�ƐƚŝũŐĞŶĚĞ�ǀĞƌďĂǌŝŶŐ�ĞŶ�ŽƉůŽƉĞŶĚĞ�ĞƌŐĞƌŶŝƐ�ůĞǌĞŶ�ǁŝũ�ŝŶ�ŚĞƚ��ůŐĞŵĞĞŶ��ĂŐďůĂĚ���ǀĂŶ�ϭϯ�
ũƵŶŝ�ũ͘ů͘�ĚĂƚ�Ƶ�ďĞƐůŽƚĞŶ�ŚĞĞĨƚ�Žŵ�ĞĞŶ�ŽŵŚĞŝŶĚ�ŚŽŶĚĞŶ�ƵŝƚƌĞŶǀĞůĚũĞ�ŽƉ�ĚĞ��ŽĞŬĞŶƚƵŝŶ�ĂĂŶ�ƚĞ�
ůĞŐŐĞŶ͘�

:DDURP�PHW�ƐƚŝũŐĞŶĚĞ�ǀĞƌďĂǌŝŶŐ�ĞŶ�ŽƉůŽƉĞŶĚĞ�ĞƌŐĞƌŶŝƐ͍�

x 8Z�YRRUJDQJHU��ZHWKRXGHU�GH�:HJHU��KHHIW�RQV�KHIWLJ�HQ�SOHFKWLJ�EHORRIG�GDW�HU�JHHQ�
RPKHLQG�ŚŽŶĚĞŶ�ƵŝƚƌĞŶǀĞůĚ�ŝŶ�ĚĞ�ďŽĞŬĞŶƚƵŝŶ�ǌĂů�ŬŽŵĞŶ͘�

x 7HYHQV�EHORRIGH�KLM�GDW�HU�LQ�KHW�YHUYROJ�EHWHU�PHW�GH�RPZRQHQGH�JHFRPPXQLFHHUG�
]RX�ZRUGHQ��

:H�FRQVWDWHUHQ�GDW�EHLGH�EHORIWHV�JHEURNHQ�]LMQ���

:DW�YRRU�ZDDUGH�NXQQHQ�ZH�QRJ�KHFKWHQ�DDQ�WRH]HJJLQJHQ�GRRU�DPEWVGUDJHUV�JHGDDQ"�

:H�]XOOHQ�X�QLHW�PHHU�ODVWLJ�YDOOHQ�PHW�HHQ�RSVRPPLQJ�YDQ�GH�YHOH�DFWLYLWHLWHQ�GLH�RS�GLW��
DOV�VSHHOYHOG�YRRU�NLQGHUHQ�EHGRHOGH���JUDVYHOG�SODDWV�YLQGHQ��8Z�UDDGJHYHU�GH�KHHU�0RVWHUW�
LV�KLHUYDQ�LQ�KHW�YHUOHGHQ�YROOHGLJ�RS�GH�KRRJWH�JHEUDFKW���
'H�KXLGLJH�VWDWXV�TXR�YROGRHW�SULPD��:DDURP�GDDU�YHUDQGHULQJ��LQ�EUHQJHQ"��
�
:H�]XOOHQ�X�RRN�QLHW�ODVWLJ�YDOOHQ�PHW�KHW�DDQGUDJHQ�YDQ�DOWHUQDWLHYHQ��+HW�EHJLQW�HU�RS�WH�
OLMNHQ�GDW�LHPDQG�YDVW�EHVORWHQ�LV�GDW�HU�LQ�GH�%RHNHQWXLQ�HHQ�RPKHLQG�KRQGHQ�XLWUHQYHOG�
PRHW��HQ�]DO�NRPHQ���
$OOH�DDQJHGUDJHQ�DOWHUQDWLHYHQ�]LMQ�LQ�GH�ORRS�YDQ�KHW�SURFHV�DIJHGDDQ�PHW�GRRUJDDQV�GH�
RSPHUNLQJ��³7H�GLFKW�ELM�GLW��7H�GLFKW�ELM�GDW�´���
� �



+HHIW�X�HU�HQLJ�LGHH�YDQ�KRH�GLFKW�GLW�KRQGHQ�WRLOHW�RQGHU�GH�QHXV�YDQ�RQ]H�EHZRQHUV�NRPW"��

:LM�YHU]RHNHQ�X�PHW�NOHP�RP�RS�GH]H�RQ]DOLJH�EHVOLVVLQJ�WHUXJ�WH�NRPHQ���

:LM�]LMQ�HU�IHO�WHJHQ�HQ�]XOOHQ�RQV�PHW�KDQG�HQ�WDQG�YHU]HWWHQ�WHJHQ�GH�XLWYRHULQJ���
0DDU�ZH�]LMQ�WHQ�DOOH�WLMGHQ�EHUHLG�WRW�HHQ�JHVSUHN�GDW�WRW�HHQ�RSORVVLQJ�YDQ�KHW�GRRU�X�
JHFUHsHUGH�SUREOHHP��NDQ�OHLGHQ��8�EHQW�]HOIV�YDQ�KDUWH�XLWJHQRGLJG�YRRU�HHQ�VFKRXZ�WHU�
SODDWVH��
:LM�]LMQ�Q�O��QLHW�JHZHQG�RP�YLD�GH�NUDQW�WH�FRPPXQLFHUHQ��
�
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&F��)UDFWLHYRRU]LWWHUV�JHPHHQWHUDDG�YDQ�:RHUGHQ��
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tŽĞƌĚĞŶ͕�ϭϴ�ũƵůŝ�ϮϬϭϳ��

�

�ĂŶ�ĚĞ�ŚĞĞƌ�dĞŶ�,ĂŐĞŶ͕�

tĞƚŚŽƵĚĞƌ�ƚĞ�tŽĞƌĚĞŶ�

�

�

'ĞĂĐŚƚĞ�ŚĞĞƌ�dĞŶ�,ĂŐĞŶ͕�

tŝũ�ŚĞďďĞŶ�Ƶǁ�ĂŶƚǁŽŽƌĚ�ŽƉ�ŽŶǌĞ�ďƌŝĞĨ�ǀĂŶ�ϭϱ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϳ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘�,ŽĞǁĞů�ĚĞ�ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶ�
ŝŶŵŝĚĚĞůƐ�ǌŝũŶ�ďĞŐŽŶŶĞŶ�ĞŶ�ŚĞƚ�ŽŵŚĞŝŶĚĞ�ŚŽŶĚĞŶƵŝƚƌĞŶǀĞůĚ�ŽƉ�ĚĞ�ďŽĞŬĞŶƚƵŝŶ�ďŝŶŶĞŶ�ĞŶŬĞůĞ�ĚĂŐĞŶ�
ǌĂů�ǌŝũŶ�ŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ�ǁŝůůĞŶ�ǁŝũ�ƚŽĐŚ�ŶŽŐ�ĞǀĞŶ�ƌĞĂŐĞƌĞŶ�ŽƉ�Ƶǁ�ďƌŝĞĨ͘�

>ĂƚĞŶ�ǁĞ�ďĞŐŝŶŶĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ůĂĂƚƐƚĞ�ǌŝŶ�ǀĂŶ�Ƶǁ�ďƌŝĞĨ�ǁĂĂƌŝŶ�Ƶ�ĚĞ�ǁĞŶƐ�ƵŝƚƐƉƌĞĞŬƚ͗��͞�Ăƚ�ǁĞ�ŝŶ�ĞĞŶ�
ŐŽĞĚĞ�ǀĞƌƐƚĂŶĚŚŽƵĚŝŶŐ�ŵĞƚ�ĞůŬĂĂƌ�ǀĞƌĚĞƌ�ŬƵŶŶĞŶ�͘͟�

,ŽĞ�ďĞĚŽĞůƚ�Ƶ�ĚĂƚ͍��

h�ĞƌŬĞŶƚ�ĚĞ�sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ǀĂŶ��ŝŐĞŶĂĂƌƐ�ŶŝĞƚ�ĂůƐ�ŐĞƐƉƌĞŬƐƉĂƌƚŶĞƌ͘�hǁ�ďƌŝĞĨ�ĂĚĞŵƚ�ĞĞŶ�ǌĞĞƌ�ǀĞƌǁŝũƚĞŶĚĞ�
ƚŽŽŶ͘�tŝũ�ƐƚĞůůĞŶ�ǀŽůŐĞŶƐ�Ƶ�ŚĞƚ�ĞŝŐĞŶ�ďĞůĂŶŐ�ďŽǀĞŶ�ŚĞƚ�ĂůŐĞŵĞĞŶ�ďĞůĂŶŐ͘�h�ǀĞƌǁŝũƚ�ƐŽŵŵŝŐĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ďĞůĂŶŐĞŶŐƌŽĞƉĞŶ�ĞĞŶ�ŐĞďƌĞŬ�ĂĂŶ�ŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐ͘��ĂŶ�ďĞŶƚ�Ƶ�ǀĂƐƚ�ŶŝĞƚ�ŽƉ�ĚĞ�ŚŽŽŐƚĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĨĞŝƚ�ĚĂƚ�
ĚĞ�ŽŵǁŽŶĞŶĚĞŶ�ĚĞƐƚŝũĚƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝĞ�ŚĞďďĞŶ�ŐĞĚĂĂŶ�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ŚƵŝĚŝŐĞ�ŚŽŶĚĞŶƵŝƚƌĞŶǀĞůĚ��ƚŽƚ�
ƐƚĂŶĚ�ŬŽŶ�ŬŽŵĞŶ͘�

�DĞƚ�ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ�ƚŽƚ�ĚĞ�ǀŽůŐĞŶƐ�Ƶ�ǀĞƌŵĞĞŶĚĞ�ƚŽĞǌĞŐŐŝŶŐ�ǀĂŶ�ǁĞƚŚŽƵĚĞƌ��Ğ�tĞŐĞƌ�ƐƚĞůƚ�Ƶ�ĚĂƚ�Śŝũ�ĚĞ�
ƚŽĞǌĞŐŐŝŶŐ�ŽŶƚŬĞŶƚ�ĞŶ�Ğƌ�ŐĞĞŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ�ǌŝũŶ�ǁĂĂƌƵŝƚ�ĞĞŶ�ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ�ƚŽĞǌĞŐŐŝŶŐ�ďůŝũŬƚ͘�tĞů�ǌĞŐƚ�Ƶ�
ƚĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ�ŽǀĞƌ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚŝĞ�ĚŝĞ�ŚĞƚ�ďĞƐƚĂĂŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ�ƚŽĞǌĞŐŐŝŶŐ�ŽŶǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ�
ŵĂŬĞŶ͘��h�ƐůƵŝƚ�Ěŝƚ�ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ�ĂĨ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŽƉŵĞƌŬŝŶŐ͗�tĞ�ďĞƐĞĨĨĞŶ�ĚĂƚ�ĚĞ�ŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�
�ŽĞŬĞŶƚƵŝŶ�ŶŽŐĂů�ƌŽŵŵĞůŝŐ�ĞŶ�ŽŶƌƵƐƚŝŐ�ǌŝũŶ�ǀĞƌůŽƉĞŶ͘��ĂĂƌĚŽŽƌ�ŬĂŶ�Ğƌ�ǀĞƌǁĂƌƌŝŶŐ�ǌŝũŶ�ŽŶƚƐƚĂĂŶ͘�

KŶǌĞ�ǀƌĂĂŐ�ŝƐ͗�'ĞůĚĞŶ�ĚĞǌĞ�ĂƌŐƵŵĞŶƚĞŶ�ŶŝĞƚ�ǀŽŽƌ�ŽŶǌĞ�ƐƚĞůůŝŶŐ�ĚĂƚ�ǁĞƚŚŽƵĚĞƌ��Ğ�tĞŐĞƌ�ĚĞǌĞ�ďĞůŽĨƚĞ�
ǁĞů�ŚĞĞĨƚ�ŐĞĚĂĂŶ͍�

KĨ�ŚĞďďĞŶ�ǁĞ�ŚŝĞƌ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ĐŽůůĞŐŝĂůĞ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ĚŝĞ�ũĞ�ďŝũ�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ďĞƌŽĞƉƐŐƌŽĞƉĞŶ�
ƚĞŐĞŶŬŽŵƚ͍�



tŝũ�ďĞƚƌĞƵƌĞŶ�ŚĞƚ�ĚĂƚ�Ƶ�ŶŝĞƚ�ďĞŶƚ�ŝŶŐĞŐĂĂŶ�ŽƉ�ŽŶǌĞ�ƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ŐĞƐƉƌĞŬ�ĞŶ�ƐĐŚŽƵǁ�ƚĞƌ�
ƉůĂĂƚƐĞ͘�tĞ�ŚĂĚĚĞŶ�Ƶ�Ğƌ�ǀĂŶ�ǁŝůůĞŶ�ŽǀĞƌƚƵŝŐĞŶ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ƚŚĂŶƐ�ĚŽŽƌ�Ƶ�ŐĞǀŽĞƌĚĞ�ŚŽŶĚĞŶďĞůĞŝĚ�ǌĂů�
ůĞŝĚĞŶ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ƚŽĞŶĂŵĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉƌŽďůĞĞŵ�ǁĂĂƌ�ǁŝũ�ĂůƐ�ĚŝƌĞĐƚ�ĂĂŶǁŽŶĞŶĚĞŶ�ŐĞƚƵŝŐĞŶ�ǀĂŶ�ŵŽĞƚĞŶ�
ǌŝũŶ͘�tŝũ�ŵĂŬĞŶ�ŽŶƐ�ǌŽƌŐĞŶ�ŽŵĚĂƚ�Ƶ�ŶĂĂƌ�ŽŶǌĞ�ŵĞŶŝŶŐ�ŚĞƚ�ƚĞŐĞŶŽǀĞƌŐĞƐƚĞůĚĞ�ďĞƌĞŝŬƚ�ǀĂŶ�ǁĂƚ�Ƶ�ǌŝĐŚ�
ŚĞĞĨƚ�ǀŽŽƌŐĞŶŽŵĞŶ͘�

�

DĞƚ�ǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞ�ŐƌŽĞƚ͕�

�

E͘:͘�EŽƚĞŶďŽŽŵ�
'ŽĚĨƌŝĞĚ��ŽŵĂŶƐǁĞŐ�ϭϭϬ��
ϯϰϰϲ�W�tŽĞƌĚĞŶ�
�
sŽŽƌǌŝƚƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ǀĂŶ��ŝŐĞŶĂĂƌƐ�'ŽĚĨƌŝĞĚ��ŽŵĂŶƐǁĞŐ�ϳϰͲϭϭϲ�ƚĞ�tŽĞƌĚĞŶ͘�
�
�
�͘�͘�ĂĂŶ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�tŽĞƌĚĞŶ͘�
��
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We hebben uw brief van 15 juni 2017 ontvangen. U maakt daarin bezwaar tegen de keuze van de gemeente 
om een omheind hondenuitrenveld op de Boekentuin te realiseren. Uiteraard betreuren we uw stijgende 
verbazing en oplopende ergernis. Met deze brief gaan we in op uw schrijven. 
 
U begint uw brief met de mededeling dat Wethouder De Weger volgens u toegezegd heeft dat er geen 
omheind hondenuitrenveld op de Boekentuin zal komen. Het kan zijn dat u de beantwoording van Wethouder 
ten Hagen tijdens de raadsvergadering van 22 juni hebt gehoord. Hij beantwoordde raadsvragen over de 
Boekentuin. Hij heeft daar duidelijk gemaakt dat de vermeende toezegging van Wethouder De Weger op een 
misverstand berust. De oud-wethouder zelf ontkent de toezegging. Ook hebben we geen documenten waaruit 
een dergelijke toezegging blijkt. Wel beschikken we over correspondentie die het bestaan van een dergelijke 
toezegging zeer onwaarschijnlijk maakt. Als gemeente kunnen we dan ook niet anders dan ervan uitgaan dat 
deze toezegging niet is gedaan. We beseffen dat de gesprekken over de Boekentuin nogal rommelig en 
onrustig zijn verlopen. Daardoor kan er verwarring zijn ontstaan. 
 
In het proces om te komen tot een oplossing voor de hondenuitrenvelden in Snel & Polanen worden de 
bewoners vertegenwoordigd door drie belangengroepen. U bent daarvan op de hoogte. Op dringend advies 
van en in overleg met die groepen is besloten om ook in het vervolgproces met alleen deze belangengroepen 
te communiceren. Als ik het goed heb was ook u – als omwonende - bij één van deze gesprekken aanwezig. 
De evaluatie leidde tot de conclusie dat de meningen over het functioneren van de Boekentuin lijnrecht 
tegenover elkaar staan. Ook in het proces daarna bleken de meningsverschillen tussen de belangengroepen 
onoverbrugbaar. Een poging tot mediation kwam niet van de grond omdat niet alle drie de groepen wilden 
meewerken. Om die reden zag de gemeente zich genoodzaakt om zelf een knoop door te hakken. De 
gemeente heeft pogingen gedaan om via communicatie de omwonenden zo veel mogelijk inspraak te geven 
maar die pogingen strandden, in onze ogen door het gebrek aan medewerking van sommige van de 
belangengroepen. 
 
Het kan zijn dat u met uw opmerking over communicatie met de omwonenden nog iets anders bedoelt: veel 
brieven zijn te laat binnen gekomen waardoor velen het nieuws als eerste via de krant hebben vernomen. 



Inderdaad is daar iets mis gegaan. De brieven zijn verspreid in heel Snel & Polanen. Door onvoorziene 
omstandigheden is de verspreiding over een aantal dagen verdeeld - iets wat niet onze bedoeling was. 
Daardoor hebben een aantal bewoners het nieuws als eerste via de krant vernomen in plaats van via de brief. 
Hoewel we de briefverspreiding hebben uitbesteed, blijven we ervoor verantwoordelijk. We bieden daarom 
onze excuses aan voor het feit dat de media bij velen sneller waren dan de brief. 
 
We kennen uw standpunt dat de huidige status quo goed voldoet. Echter, lang niet iedereen deelt die mening. 
Het komt regelmatig voor dat zowel honden als kinderen op het veld spelen. En meestal gaat dat goed. Toch 
leidt het regelmatig ook tot minder gewenste situaties: verstoring van kinderspel tot zelfs een bijtincident aan 
toe. Uit de uitgevoerde evaluatie bleek dan ook dat veel hondenbezitters het niet-omheinde uitrenveld mijden 
omdat ze de confrontatie van hun hond met kinderen niet aandurven. Aan de andere kant gaan ook kinderen 
minder op dat veld spelen, òf omdat ze bang zijn voor honden òf omdat ze verwachten dat honden het spel 
dat ze willen spelen zullen verstoren. Het veld voldoet dus in redelijke mate voor de mensen die het nu 
gebruiken maar veel mensen mijden het veld vanwege de status die het nu heeft. En dat vinden wij, als 
gemeente, ongewenst, zeker in een dichtbevolkte wijk als Snel & Polanen. Vandaar dat we nu kiezen voor 
een oplossing waarbij meer mensen gebruik kunnen maken van de Boekentuin: 
 

� Veel meer hondenbezitters kunnen gebruik maken van het omheinde hondenuitrenveld dat 
binnenkort gerealiseerd wordt, ook hondenbezitters die hun hond wat minder goed onder controle 
hebben. 

� Alle kinderen die dat willen, kunnen binnenkort weer spelen op het huidige hondenuitrenveld. Ook 
andere activiteiten kunnen daar nu plaatsvinden zonder dat ze door loslopende honden verstoord 
kunnen worden. 

 
We beseffen dat we hiermee tegen de wens van de VvE ingaan. Alternatieven, zowel voor de Boekentuin als 
voor de Steinhagenseweg zijn serieus overwogen. In een dichtbevolkte wijk als Snel & Polanen is het 
inderdaad lastig om een geschikte locatie te vinden. De huidige keuze is niet gemaakt omdat hij ideaal is 
maar omdat het de oplossing is met de minste nadelen. En dat is zeker niet omdat één persoon vindt dat dat 
moet maar omdat we ervan overtuigd zijn dat met deze keuze de meeste mensen in de wijk gediend zijn. 
 
U schrijft dat u zich tegen de uitvoering zult verzetten. Wij betreuren dat. Uiteraard beseffen we dat u de 
realisatie van het omheinde hondenuitrenveld voor de bewoners van de flat niet als een vooruitgang ziet. We 
hopen dat u ook kunt kijken vanuit het algemene belang en uw eigen belang iets minder zwaar kunt laten 
wegen. De gemeente kiest nu, als bevoegd gezag, voor dat algemene belang: zo veel mogelijk mensen 
gebruik laten maken van de Boekentuin. 
 
U nodigt de wethouder uit voor een gesprek en een schouw ter plaatse. Zoals u weet, hebben we gesproken 
met de belangengroepen, ook met de groep die uw belangen en uw mening vertegenwoordigt. Vervolgens 
hebben we de belangengroepen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan om tot een oplossing te 
komen. Dat is niet gelukt. Het lijkt ons niet wijs om nu weer met een groep in gesprek te gaan die één mening 
of belang vertegenwoordigt. De mogelijkheid om tot een gezamenlijke oplossing te komen, is geboden maar 
niet gegrepen. We danken u dan ook hartelijk voor uw uitnodiging maar gaan er deze keer niet op in. 
 
We hopen dat we hiermee voldoende ingegaan zijn op uw brief en dat we in een goede verstandhouding met 
elkaar verder kunnen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
M. de Groot, Teammanager Wijkonderhoud 
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