
 

Amendement 2021 - 42 

Amendement Aanpak Oosterpark-hondenlosloopgebieden  

Inhoud van het amendement 

1. Voorstel 

U wordt voorgesteld  

a. in de Aanpak Oosterpark op pag. 12 de tekst ‘Of we het losloopgebied langs de snelweg 

kunnen handhaven, weten we nog niet. Door de aanleg van het geluidsscherm wordt de 

beschikbare ruimte daar veel beperkter.’   

te wijzigen in:  

‘We gaan er alles aan doen om de omvang van het hondenlosloopgebied langs de snelweg en 

het (nieuwe) geluidscherm te handhaven. Indien dat aan de orde zou zijn passen we de 

plannen voor de nieuw te graven watergang daar aan door deze te verkleinen.’  

2. Aanleiding 

Het voorstel tot vaststelling van de Aanpak Oosterparkweg. 

3. Aspecten 

Drievliet is een grote wijk en het Oosterpark een geliefde plek om honden uit te laten en los te 

laten lopen in de gebieden waar dit toegestaan is.  

In deze periode van veel beperkingen door Corona hebben veel mensen een hond aangeschaft. 

Daardoor is er meer behoefte aan aaneengesloten hondenlosloopgebieden, terwijl in het plan een 

deel van deze gebieden verdwijnt vanwege extra te graven waterpartijen. 

4. Aanpak/Uitvoering 

De tekst in het plan wordt aangepast. 

Het hondenlosloopgebied langs de snelweg blijft in omvang gehandhaafd. Als het nodig is wordt 

de nieuw aan te leggen waterpartij langs de geluidswal beperkt.  

 



5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 

De aanpassingen worden binnen het budget gerealiseerd. 

Het raadslid, 

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 168273 

Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021 

Samenvatting 
Onderwerp is het hondenlosloopgebied in het Oosterpark langs de snelweg.  

De raad wordt voorgesteld er alles aan te doen dit gebied langs de snelweg en het (nieuwe) 

geluidscherm, wat omvang betreft, te handhaven en eventueel een deel van de nieuw te 

gravenwatergang daarvoor te gebruiken. 

Uitslag stemming 
Het amendement is verworpen. 

Stemverhouding 
Tegen: 21 (GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Partij 18PLUS, 

Leefbaar Ridderkerk) 

Voor: 6 (VVD, Burger op 1, PvdA) 
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