INSPRAAKPROCEDURE VOOR
1. DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DORDRECHT
,ACHTSTE WIJZIGING,
EN
2. EEN AANWIJZINGSBESLUIT VAN HET COLLEGE
BEIDE, TEN BEHOEVE VAN HONDENBELEID IN EEN AANTAL GEBIEDEN IN DE NIEUWE
DORDTSE BIESBOSCH

Onderwerp
Inspraak op de concept tekst van de wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV)
Dordrecht (achtste wijziging) en het concept collegebesluit inzake de aanwijzing van een aantal
gebieden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch, waar het verboden is voor honden c.q. waar een
opruimplicht van uitwerpselen van honden geldt.
Doel
Ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid stellen hun zienswijze kenbaar te maken op de
concept tekst van voorgestelde wijzigingen.
Subject van de inspraak
Op grond van artikel 10 van de Participatie en Inspraakverordening Dordrecht wordt inspraak
verleend aan ingezetenen en aan niet ingezetenen die belanghebbende zijn.
Hoe zal inspraak plaatsvinden
Een ingezetene en niet ingezetene die belanghebbende is kan gedurende de periode van 15
september tot en met 27 oktober 2018 zijn zienswijze schriftelijk indienen.
Het adres: Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht
IPM
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT
Waar kunt u de tekst van de wijziging van de APV vinden?
Het voorstel ligt gedurende de zojuist vermelde periode ter inzage in de hal van het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300 te Dordrecht.

Eindverslag
Ter afronding van de inspraak maakt het college een eindverslag op.
Het eindverslag bevat:
a. een overzicht van de gevolgde procedure;
b. een korte, zakelijke weergave van de zienswijzen, die tijdens het inspraakproces schriftelijk
naar voren zijn gebracht;
c. een reactie op de zienswijzen waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke
punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen zou kunnen worden overgegaan.
Het college brengt het eindverslag gelijktijdig met het ter vaststelling aanbieden van de APV ter
kennis van de raad.
Ieder die een zienswijze heeft ingediend, zal het verslag worden toegestuurd.
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Wat houdt de voorgestelde wijzigingen in?
Voorgesteld wordt om in de APV een aanlijnplicht voor honden op te nemen voor een aantal
gebieden buiten de bebouwde kom in de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
Verder wordt er via het aanwijzingsbesluit van het college voorgesteld om in de Dordtse Biesbosch
een aantal gebieden aan te wijzen waar het verboden is voor honden. Daarnaast wordt er via
voornoemd collegebesluit voorgesteld om in de Dordtse Biesbosch voor een aantal gebieden aan te
wijzen, waar een opruimplicht van uitwerpselen van honden geldt.
Hieronder wordt volstaan door de strekking van de voorgestelde wijzigingen weer te geven.
WIJZIGIN

STREKKING INHOUD VAN/REDEN VOOR WIJZIGING

1

RAADSBESLUIT
WIJZIGINGSARTIKEL A
(wijziging van artikel 2:57 lid
1 Loslopende of aangelijnde
honden)

Onder het nieuwe sub b van het eerste lid wordt nu
opgenomen, dat honden in de volgende gebieden moeten zijn
aangelijnd:

op en ten zuiden van het fietspad over de
Zuidbuitenpoldersekade tot 50 meter ten zuiden van het
Noorderdiep,

op het fiets- en wandelpad van het
Dagrecreatieterrein tussen de Zuidendijk en de Zeedijk en

op het parkeerterrein, dat wordt begrensd door
waterpartijen en een hek, van het Dagrecreatieterrein tussen
de Zuidendijk en de Zeedijk.

2

RAADSBESLUIT
WIJZIGINGSARTIKEL B + C
(wijziging van artikel 2:57 lid
3 Loslopende of aangelijnde
honden)

De aanhef van dit artikellid is zo aangepast, dat de
verplichting uit het nieuwe artikel 2:57 lid 1 sub b (nieuw)
niet geldt voor hem of haar
a. die zich vanwege zij handicap door een geleidehond of
sociale hulphond laat begeleiden, of
b. deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of
sociale hulphond.
Met wijzigingsartikel C wordt een kleine redactionele
verbeterslag in het artikel aangebracht.

3

AANWIJZINGSBESLUIT VAN
HET COLLEGE
(hondenverbod en

opruimplicht)

Met dit collegebesluit wordt het volgende voorgesteld.
1.
De volgende gebieden zijn verboden voor honden:
tussen de Zeedijk en het fietspad over de
Zuidbuitenpoldersekade en
achter de Kop van 't Land, tussen de Provincialeweg,
Zeedijk en de Heerenweg
in het plukpark in de Haniaspolder, langs de Oude
Veerweg
2. In de volgende gebieden geldt een opruimplicht:
a.
op het fiets- en wandelpad van het
Dagrecreatieterrein tussen de Zuidendijk en de Zeedijk en
b.
op het parkeerterrein, dat wordt begrensd door
waterpartijen en een hek, van het Dagrecreatieterrein tussen
de Zuidendijk en de Zeedijk.
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