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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Het wandelpad langs de Cothergrift was voor diverse inwoners een aantrekkelijke
locatie om de hond uit te laten. Door het ingestelde verbod kan dat nu niet meer… De
roep is ontstaan dat de gemeente moet zorgen voor een nieuwe hondenuitlaatplaats
waar honden kunnen rennen e.d. Ziet het college mogelijkheden om in Langbroek een
nieuwe hondenuitlaatplaats te creëren?
2) Hoe is het verder in onze gemeente gesteld met hondenuitlaatplaatsen? Zijn deze in
de kernen Cothen en Wijk bij Duurstede in voldoende mate aanwezig?
Toelichting:
Eind december heeft de gemeente in Langbroek een tweetal verboden aangekondigd. De
parkeerplaats bij de Cothergrift is verboden voor vrachtwagens. Dit is vrij logisch… Het
andere verbod betreft het verbod voor honden op het wandelpad langs de Cothergrift. Het nu
opgelegde verbod is naar mijn bescheiden mening niet los te zien van een ‘oude’ kwestie
(bouwstop schuur Van Leeuwen). Ik ga niet meer in ‘oud zeer’ roeren maar… Door de
eerdere opstelling van de gemeente is dhr. Van Leeuwen (overigens heel begrijpelijk) op zijn
strepen gaan staan waardoor dit verbod er hoogstwaarschijnlijk is gekomen.
Het verbod voor honden op het wandelpad heeft diverse reacties onder de bevolking
losgemaakt, vooral onder degenen die een hond hebben… Diverse inwoners maakten immers
van dit pad gebruik om hun hond uit te laten en los te laten lopen. Ik heb al diverse reacties
ontvangen van burgers die aangeven dat de gemeente maar voor een nieuwe
hondenuitlaatplaats moet zorgen. Eigenlijk vind ik dit, mede gelet op de ‘historie’, wel
terecht… Daarnaast wordt de hondenbelasting bij lange na niet gebruikt om de
hondenoverlast tegen te gaan en andere (honden)voorzieningen te treffen. Een investering ten
gunste van de hondenbezitter is best gerechtvaardigd! Het is overigens niet alleen in het
belang van de hondenbezitters, ook de andere inwoners zijn er goed mee…
Hans Marchal/PCG

