
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 30 maart 2021
Onderwerp: voornemen aanwijzing hondenuitrenveld Oranjelaan / Margrietstraat in 

Oudheusden
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: informatie algemeen
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 0

Aanleiding
Een inwoner van Oudheusden heeft een verzoek ingediend bij de gemeente voor de aanleg van een 
hondenuitrenveld aan de Oranjelaan / Margrietstraat. Wij zijn van plan aan dit verzoek tegemoet te 
komen. 

Informatie
Het hondenbeleid van onze gemeente stelt dat overal in de gemeente, binnen de bebouwde kom, een 
aanlijnplicht voor honden en een opruimplicht voor hondenpoep geldt. Wij hebben op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de bevoegdheid om plaatsen aan te wijzen, de 
zogenaamde hondenuitrenvelden, waar de aanlijnplicht niet geldt. 

Er zijn momenteel negen hondenuitrenvelden binnen de gemeentegrenzen: zeven in Drunen, één in 
Haarsteeg en één in Vlijmen. 

In het hondenbeleid staat dat de gemeente slechts op initiatief van bewoners de mogelijkheden 
onderzoekt voor de aanleg van een nieuw hondenuitrenveld. Daarbij moet er sprake zijn van 
voldoende draagvlak onder de omwonenden die direct wonen aan en uitzicht hebben op het potentiële 
hondenuitrenveld en daarmee mogelijk hinder kunnen ondervinden van het veld. Overigens geldt 
binnen hondenuitrenvelden wel de opruimplicht voor hondenpoep.

Een inwoner van Oudheusden heeft een verzoek ingediend bij de gemeente voor de aanleg van een 
hondenuitrenveld aan de Oranjelaan / Margrietstraat. De exacte locatie betreft een deel van het 
grasveld waar nu een trapveldje is, aangeduid met het rode kader op de hiernavolgende foto.
 



Bij het onderzoek naar de geschiktheid van de beoogde locatie voor de aanleg van een 
hondenuitrenveld is gekeken naar aspecten als afstand tot woningen of andere gevoelige 
bestemmingen, aanwezige speelvoorzieningen, aanwezigheid c.q. opofferen van groen, eventuele 
waterfunctie en de (toekomstige) bestemming van de locatie. Er zijn geen belemmeringen voor de 
aanleg van het hondenuitrenveld. Ook is er voldoende draagvlak aangetoond voor de aanleg van het 
hondenuitrenveld. Dit is gebeurd door het verzamelen van handtekeningen van omwonenden en 
overige inwoners van Oudheusden.

Op de beoogde locatie is er nu een trapveldje met 2 doeltjes. Dit wordt, ook volgens de omwonenden, 
echter nauwelijks gebruikt om te voetballen, omdat hiervoor in Oudheusden diverse meer 
gewaardeerde en dus meer gebruikte locaties zijn. Ook ligt er momenteel veel hondenpoep op het 
veldje. Vanuit dit oogpunt is er dan ook geen bezwaar tegen de aanleg van een hondenuitrenveld op 
deze locatie. Omdat we het toch zeker belangrijk vinden dat er in onze gemeente ook ruimte is voor 
trapveldjes, zijn we van plan om naast het hondenuitrenveld een omheind trapveldje met zogenaamde 
pannadoeltjes aan te leggen. De locatie is ruim genoeg voor beide veldjes. Omdat het nieuwe 
trapveldje omheind wordt, zal er naar verwachting minder snel overlast van hondenpoep zijn en zal 
het veldje dan ook beter gebruikt worden dan het huidige trapveldje.

In het kader van HeuseService en Mogelijk Maken hebben wij dan ook het voornemen uitgesproken 
om de beoogde locatie aan de Oranjelaan / Margrietstraat aan te wijzen voor de aanleg van een 
nieuw hondenuitrenveld.

Het aanwijzen van een hondenuitrenveld is een besluit in de zin van de Awb (Algemene wet 
bestuursrecht). Omdat zo’n besluit voor meerdere belanghebbenden, zoals omwonenden, maar ook 
voor de gemeente nog onvoorziene gevolgen kan hebben, is het vanuit het oogpunt van 
zorgvuldigheid en participatie gewenst om over een voorgenomen aanwijzing inspraak te verlenen. 



Hoewel het op grond van de inspraakverordening niet verplicht is, hebben we besloten om hier de 
uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb te volgen. Dit betekent dat het 
ontwerpbesluit zes weken ter inzage wordt gelegd met de mogelijkheid voor belanghebbenden om 
zienswijzen naar voren te brengen. De eventueel ingediende zienswijzen worden betrokken bij de 
definitieve besluitvorming. Tegen ons definitieve besluit staat dan rechtstreeks beroep open bij de 
rechtbank en hiermee kan de anders gebruikelijke bezwarenprocedure worden overgeslagen.

Er moeten kosten worden gemaakt voor het plaatsen van een hekwerk rondom het hondenuitrenveld. 
Verder moet het huidige trapveldje worden aangepast door de komst van het hondenuitrenveld. 
Daarom willen wij de kosten van het hekwerk voor zowel het hondenuitrenveld als het nieuwe 
trapveldje dekken uit het budget voor de bestrijding van overlast van honden. De totale kosten worden 
geschat op ca. € 8.000. De kosten voor de aanleg van de pannadoeltjes bedragen ca. € 1.750 en 
worden gedekt uit het budget voor onderhoud speeltoestellen. Het verwijderen van de huidige doeltjes 
wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Hoewel de initiatiefnemer vooraf het draagvlak heeft gepeild voor het nieuwe hondenuitrenveld, is het 
denkbaar dat niet alle omwonenden voorstander zijn en blijven van het uitrenveld. Dit wordt deels 
opgevangen door het volgen van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure.

Bijlage(n): ------


