
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
4 juni 2013 
Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie-SGP hondenkooi Bakkerspark 
Het college 
129990 
 
Beste raadsleden, 
 
Hierbij treft u de beantwoording van de schriftelijke vragen aan. 
 

1) Klopt het dat er de hondenkooi gesitueerd in het bakkerspark Rhoon-Portland op 
korte termijn verwijdert wordt? 
 

*Alleen indien vraag 1 positief beantwoord wordt zijn de overige vragen relevant. 
 

2)  Op welke termijn wordt deze weggehaald? 
 

3a )   Waarom wordt de hondenkooi verwijderd? 
 

3b) Indien de kooi verwijderd wordt op last van buurtbewoners kunt u aangeven 
hoeveel personen hieromtrent hun beklag erover gedaan hebben? 

 
4) Is er hier een informatieavond over geweest? Is dit besproken met de 

buurtbewoners/belangengroepen? Zoja kunt u aangeven met wie? 
 
5) Welke alternatieve zijn er voorhanden? 
 
 
Antwoord: 
De gemeente Albrandswaard is niet van plan om de hondenkooi in het Bakkerspark op 
korte termijn te verwijderen. Wel is het zo dat er een bewonersgroep actief is om het 
Bakkerspark verder in te richten naar aanleiding van opmerkingen en suggesties die 
zijn gedaan tijdens de bewonersavond van ‘Ons Portland’ afgelopen november. 
Tijdens deze avond klonk een duidelijk signaal voor meer groen in het Bakkerspark. In 
goed overleg met de gemeente heeft de bewonersgroep vervolgens  zelf de handen uit 
de mouwen gestoken tijdens de boomplantdag en werd tevens gezocht naar meer 
betrokkenheid van omwonenden bij de verdere inrichting van het Bakkerspark door het 
organiseren van een inloopavond voor alle bewoners van Portland. Tijdens deze 
avond is door meerdere bezoekers de wens uitgesproken om het hekwerk te 
verwijderen en te vervangen voor een groene inrichting. Deze wens is vervolgens door 
de  bewonersgroep in een plan verwoord. Hun plan/idee is om deze zijde van het park 
groener te maken met beplanting (er wordt onder meer gedacht over een vlindertuin), 
later mogelijk gevolgd door enkele trimvoorzieningen. Het hekwerk komt dan te 
vervallen en kan worden hergebruikt om de hondenuitrenstrook langs de Portlandse 
Baan te optimaliseren (deze wordt nu weinig gebruikt omdat het risico bestaat dat 
honden de weg op rennen). 
 
De gemeente is zich bewust van weerstand tegen deze plannen bij een aantal 
inwoners. En geeft bij de bewonersgroep aan dat alleen met een meerderheid van 
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voorstanders de gemeente dit plan omarmt. Dit betekent concreet dat ze zelf voor 
positieve betrokkenheid van hun plannen zorgen. 
De gemeente neemt in dit traject een faciliterende rol, mits er voldoende draagvlak 
voor is bij de andere gebruikers van het park en deze ook actief bij de plannen worden 
betrokken. Het belang van goede communicatie en samenwerking met andere 
gebruikers van het park wordt regelmatig met de initiatiefnemers/bewonersgroep 
besproken. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris   de burgemeester, 

 
 

    

Hans Cats   G.J. van de Velde-de Wilde 
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