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Aan alle bewoners van de Contreie 
 
 

Hondenuitlaatplaatsen in de Contreie  
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de aanleg van 
drie hondenuitlaatplaatsen in uw wijk. Door middel van deze brief informeren wij u verder. 
 
Collegebesluit 
Op 18 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot de aanleg van 
drie hondenuitlaatplaatsen in de Contreie. Deze hondenuitlaatplaatsen zijn gelegen aan de westzijde 
van “de Hoogte” (nabij de EVZ), ten oosten van de Slotlocatie (nabij de kruising van het fietspad 
Napoleonshoed met de Burgemeester Huijbregts Schiedonlaan) en ten noorden van de Kreek. 
 
Het besluit is genomen in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het 
gemeentelijk hondenbeleid, waarin voorwaarden zijn opgenomen wat betreft locatie en inrichting van 
hondenuitlaatplaatsen. 
 
Bijgevoegd bij deze brief vindt u een tekening met de exacte locaties van de hondenuitlaatplaatsen. 
Op deze kaart staat tevens aangegeven waar de hondenpoepbakken zijn/worden geplaatst, waar 
honden wel/niet zijn toegestaan en waar zij los mogen lopen. Overal geldt een opruimplicht, met 
uitzondering van de hondenuitlaatplaatsen en het losloopgebied.  
 
Inspraakprocedure afgerond 
Het voornemen tot het aanwijzen van drie hondenuitlaatplaatsen is eerder via een bewonersbrief en 
andere media bekend gemaakt. Van 25 mei 2017 tot en met 22 juni 2017 konden inspraakreacties 
worden gediend. In totaal hebben acht mensen van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De 
inspraakreacties hebben geleid tot een aantal aanpassingen ten opzichte van het voornemen. Ook 
zijn een aantal ambtelijke aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen betreffen: 
 
• Er komt geen hondenpoepbak ten westen van de Weide. De afvalbak zoals deze nu aan de 

zuidzijde bij het fietspad/kruising Slijpsteen en Steentijd staat, blijft op de huidige positie. 
• De hondenuitlaatplaats bij de Bronstijd vervalt. In plaats hiervan komt een hondenuitlaatplaats bij 

de Slotlocatie nabij de kruising van het fietspad Napoleonshoed met de Burgemeester Huijbregts 
Schiedonlaan.  

• Het trapveld in de Weide wordt op grond van de APV verboden voor honden. De Weide zelf is 
geen officieel aangewezen speelplek en is niet verboden voor honden. Er geldt een opruimplicht. 

• De speelvoorzieningen langs de Kreek worden op basis van de APV verboden voor honden. Het 
pad langs de Kreek blijft wel toegankelijk voor honden, mits aangelijnd. Hier geldt een opruimplicht.  

 
Iedereen die een inspraakreactie heeft ingediend, ontvangt van de gemeente een schriftelijke 
inhoudelijke reactie.  
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Bezwaar 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na publicatie van het besluit in het 
Weekblad Oosterhout (27 september 2017) een bezwaarschrift in te dienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze 
brief de datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het 
bezwaar. Ten slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook 
via het Digitaal Loket op www.oosterhout.nl.  
 
De hondenuitlaatplaatsen worden na de bezwaartermijn aangelegd. 
 
Informatie 
Voor algemene informatie met betrekking tot het hondenbeleid in onze gemeente verwijzen wij u naar 
onze gemeentelijke website: www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/beheer-openbare-
ruimte/hondenuitlaatplaatsen. 
 
Voor specifieke vragen met betrekking tot het hondenbeleid in de Contreie kunt u contact opnemen 
met mevrouw Monique van der Velden, bereikbaar m.van.der.velden@oosterhout.nl. 


