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Aanleg hondenvoorzieningen Rijnsweerd Zuid
De gemeente gaat een hondenspeelweide aanleggen in Rijnsweerd Zuid. Het gaat om een gedeelte
van het groene terrein aan de Albert van Dalsumlaan, dat nu al door hondenbezitters wordt gebruikt
om hun hond uit te laten.
Verspreid over alle Utrechtse wijken heeft de gemeente hondenvoorzieningen; in totaal bijna 400
hondentoiletten en ruim 100 speelweiden. Een toilet is een afgeschermde groenstrook waar honden
hun behoeften kunnen doen. De gemeente maakt hondentoiletten schoon. Een hondenspeelweide is
de enige plek waar honden in de stad los mogen lopen, maar hier geldt wel een opruimplicht.
Alleen hondenspeelweide met opruimplicht
Bij de invoering van het hondenbeleid zijn –op verzoek van bewoners- destijds geen hondenvoorzieningen aangelegd in Rijnsweerd. De handhavers van de gemeente merken in de praktijk dat
het gebrek aan voorzieningen tot onduidelijkheid leidt bij bewoners. Daarom is besloten om, net als
elders in de stad, een hondenspeelweide aan te leggen. De speelweide is gepland op het groene
terrein tussen de Albert van Dalsumlaan en de A28 (vanaf kruising met Waterlinieweg), dat al
informeel als uitlaatgebied in gebruik is. Er komt geen omheining om de speelweide, de gemeente
plaatst alleen een bord en vuilnisbak. De speelweide beslaat een deel van het terrein, zodat kinderen
op een ander gedeelte kunnen spelen. Zie plaatje achterzijde wijkbericht. Heeft u nog opmerkingen
over de precieze locatie/grootte van de speelweide, dan kunt u dit per mail doorgeven
(oost@utrecht.nl) of kom langs tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 26 juni.
Hondentoilet nodig?
De gemeente is bereid om – naast een speelweide – ook een hondentoilet aan te leggen, maar doet
dat alleen als veel hondenbezitters/bewoners aangeven dat daar behoefte aan is. In dat geval stellen
we voor om een toilet aan te leggen op de groenstrook nabij Albert van Dalsumlaan 899, waar nu al
een haagje staat. Er hoeft dan enkel nog een bord ‘hondentoilet’ te worden geplaatst. Bewoners die
graag willen dat er een hondentoilet wordt aangelegd op deze locatie kunnen dit voor 25 juni a.s. per
mail doorgeven (oost@utrecht.nl) aan wijkbureau Oost. Tegenstanders van een hondentoilet hoeven
dit niet per mail te melden. Zie plaatje van mogelijke locatie toilet op de achterzijde.
Handhaving hondenbeleid in Rijnsweerd
Zodra de speelweide deze zomer is gerealiseerd, gaan de gemeentelijke handhavers strenger
optreden op het naleven van het hondenbeleid. Het beleid houdt in dat overal in Rijnsweerd de
opruimplicht en aanlijnplicht geldt. Hondenbezitters mogen hun hond alleen op de speelweide los
laten lopen, mits de hond goed luistert en de baas goed op hem let (behoorlijk toezicht; APV art. 51).
Op de speelweide geldt de opruimplicht, dus aan hondenbezitters wordt gevraagd altijd zakjes mee
te nemen tijdens wandelingen. Naast de wettelijke regels als aanlijnplicht en opruimplicht vraagt de
gemeente hondenbezitters rekening te houden met elkaar en met andere bewoners. Denk daarbij aan
het onder controle houden van uw hond bij het passeren van fietsers/wandelaars/joggers en
ingrijpen als honden te ruw met elkaar spelen.
Inloopbijeenkomst hondenvoorzieningen woensdag 26 juni
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit wijkbericht, stuur dan een mail naar
oost@utrecht.nl of kom langs tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 26 juni tussen 17.00 en
18.30 uur bij Wijkbureau Oost (F.C. Donderssstraat 1).
Verspreidgebied: Rijnsweerd Zuid

Locatie voor (desgewenst) hondentoilet Albert van Dalsumlaan 899

Locatie hondenspeelweide tussen Albert van Dalsum en snelweg A28 (vanaf kruising met
Waterlinieweg richting Achimedeslaan)

