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Voorgesteld besluit
Ik stel uw college voor 
het voornemen uit te spreken het hondenspeelveld aan de Salvia te verplaatsen;

dit voorgenomen besluit  vrij te geven voor inspraak van zaterdag 26 juni 2021 tot maandag 6 
september 2021 en hiertoe bijgaande 'Inspraakprocedure voorgenomen verplaatsing 
hondenspeelveld Salvia Dordrecht' vast te stellen.

Collegevoorstel

Wat is het doel?
De (geluids)overlast van het hondenspeelveld voor direct omwonenden te verminderen.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Bewoners van de Salvia ondervinden al langere tijd veel (geluid)overlast van het direct aan hun 
achtertuinen grenzende omheinde hondenspeelveld. Door deze ligging is het geen gewenste locatie 
voor een hondenspeelveld. Daarbij is het afgelopen jaar de overlast enorm toegenomen. Bewoners 
zijn en/of werken door corona meer thuis. Dit geldt ook voor hondenbezitters (ook uit andere 
wijken) die hun honden steeds vaker uitlaten op dit speelveld. Ook de hondenuitlaatservices 
(Hussen) komen met grote groepen honden (10 a 11) soms tegelijkertijd op het speelveld. De 
huidige regelgeving verbiedt het Hussen op dit moment niet om daar samen te komen. 

Het hondenbeleid wordt in het 1e kwartaal van 2022 herijkt. Dan willen we ook de regels voor 
Hussen aanpassen en worden de hondenuitlaatkaarten opnieuw door uw college vastgesteld.

Vooruitlopend hierop willen we het hondenspeelveld aan de Salvia, vooral in verband met de 
geconstateerde overlast, nog dit jaar verplaatsen in de richting van het tennisveld (zie de tekening 
in de bijlage). Voor inwoners van de wijk Crabbehof willen we volgend jaar ook een 
hondenspeelveld aanleggen in de wijk zodat zij niet meer per se naar Zuidhoven hoeven over te 
steken. 

Het hondenspeelveld op de nieuwe locatie in Zuidhoven zou geen overlast moeten opleveren omdat 
het verder van de woningen ligt en qua omvang minder uitnodigt om hier met grote groepen 
honden samen te komen. Het oude hondenspeelveld aan de Salvia wordt bij de openbare ruimte 
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getrokken en is dan toegankelijk voor iedereen die hier gebruik van wil maken. Het blijft natuurlijk 
ook toegankelijk voor hondenbezitters, mits ze de hond aangelijnd houden en de poep opruimen.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Het voorstel gaat in verband met de zomervakantie 10 weken de inspraak in. Dat betekent dat een 
eventuele verplaatsing van het hondenspeelveld  ook pas na deze periode kan worden uitgevoerd. 

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Het voorstel gaat na uw besluit om het vrij te geven voor inspraak, een inspraakperiode in van 10 
weken. Dat betekent dat zowel hondenbezitters als niet hondenbezitters hun zienswijzen kunnen 
indienen over het voorstel.

Hoe wordt dit betaald?
De kosten van het verplaatsen van het hondenspeelveld en de (her)richting van het nieuwe 
hondenspeelveld worden betaald uit de beschikbare middelen voor het hondenbeleid.

Wat is het vervolg op het collegebesluit?
Na de inspraakprocedure neemt uw college na afweging van de binnengekomen zienswijzen, een 
definitief besluit over het hondenspeelveld.    
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Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel inzake Inspraakprocedure verplaatsing hondenspeelveld Salvia;

gelet op hoofdstuk 4 van de Participatie- en Inspraakverordening; 
gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en de Algemene Inspraakverordening 1999 ;

b e s l u i t :

het voornemen uit te spreken het hondenspeelveld aan de Salvia te verplaatsen;

dit voorgenomen besluit  vrij te geven voor inspraak van zaterdag 26 juni 2021 tot maandag 6 
september 2021 en hiertoe bijgaande 'Inspraakprocedure voorgenomen verplaatsing 
hondenspeelveld Salvia Dordrecht' vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 22 juni 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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