
Van: Rozemeijer, Karel <Karel.Rozemeijer@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 14:45 
Aan: 'ikeroetman@gmail.com' <ikeroetman@gmail.com> 
 
Onderwerp: FW: Technische vragen 

 

Geachte heer Roetman, beste Ike, 
 
Bijgaand de beantwoording van de technische vragen ChristenUnie-SGP  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karel Rozemeijer 
Manager Leefomgeving en Toezicht Buiten 
Stichtse Vecht 
Telefoon 0644035820 
Werktijden ma t/m do 07.00-16.30 
 
 

   



 
Antwoorden op de Technische vragen ChristenUnie‐SGP  
 
Onderwerp Hondenlosloopgebied Park Maarssenbroek 
 

Het hondenlosloopgebied in park Maarssenbroek is afgezet vanwege gevaar voor vallende takken. 
Feitelijk is het gehele gebied waar honden los mogen lopen niet meer toegankelijk. Het gevolg kan 
zijn dan hondenbezitters hun hond los laten lopen in gebieden waar honden aan de lijn moeten. 
 
Vraag 1; bent u op de hoogte van deze situatie? 
 
Antwoord; ja wij zijn bekend met de opruimwerkzaamheden in het wijkpark Maarssenbroek 
 
 
Vraag 2; welke instructie hebben handhavers wanneer zij hondenbezitters in het park 

aantreffen in gebieden waar een aanlijnplicht geldt? 
 
Antwoord; De handhavers volgen het staande beleid met betrekking tot de aanlijnplicht. Er wordt          

hard gewerkt aan de opruimwerkzaamheden in park Maarssenbroek om het gebied 
weer zo snel als mogelijk goed toegankelijk te maken voor onder andere 
hondenbezitters, zodat het probleem dat u signaleert van kortst mogelijke duur zal 
zijn.  

 
Vraag 3; mocht handhaving conform de nu geldende regels plaatsvinden kan dan op coulance 

van de handhavers worden gerekend? 
 
Antwoord; Zoals in het antwoord op de vorige vraag beschreven, wordt het staande beleid 

gevolgd; er is geen aanleiding om nu tot een uitzondering op de aanlijnplicht te 
komen. Ook hier geldt verder dat onze handhavers in voorkomende gevallen inwoners 
aanspreken en waarschuwen, alvorens te beboeten; afhankelijk van de constatering 
cq de aard van de overtreding.  
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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
I.C. 

Achternaam 
 

Roetman 
E-mailadres 

 
ikeroetman@gmail.com 

Fractie 
 

ChristenUnie-SGP 

 
    

   

   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de technische 
vragen mede indienen 

 
nee 

    
   

   

Technische vragen 
Onderwerp 

 
Hondenlosloopgebied park Maarssenbroek 

Inleiding 
 

Het hondenlosloopgebied in park 
Maarssenbroek is afgezet vanwege gevaar 
voor vallende takken. Feitelijk is het gehele 
gebied waar honden los mogen lopen niet 
meer toegankelijk. Het gevolg kan zijn dan 
hondenbezitters hun hond los laten lopen in 
gebieden waar honden aan de lijn moeten. 

Vraag 1 
 

Bent u op de hoogte van deze situatie? 
Vraag 2 

 
Welke instructie hebben handhavers wanneer 
zij hondenbezitters in het park aantreffen in 
gebieden waar een aanlijnlicht geldt? 

Vraag 3 
 

Mocht handhaving conform nu geldende 
regels plaatsvinden kan dan op coulance van 
handhavers worden gerekend? 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee 
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