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Motie alternatief hondenrenveld asfaltglooiing 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 28 mei 2020 heeft uw raad de motie van LPV en POV ‘alternatief hondenrenveld’ 
aangenomen. In deze motie wordt voorgesteld om de glooiing vanaf de Kazematten tot de 
Gevangentoren aan te wijzen als hondenrenveld. 

Ter voorbereiding op de uitvoering van deze motie hebben wij overleg gehad met de 
juridisch eigenaar van de asfaltglooiing: waterschap Scheldestromen. 
Het waterschap is geen voorstander van de aanwijzing. Aan de waterkering vinden 
regelmatig inspecties en onderhoudswerkzaamheden plaats. Het waterschap wil haar 
medewerkers daarbij niet onnodig confronteren met loslopende honden en achterblijvende 
hondenpoep. Ook verwacht het waterschap als grondeigenaar klachten over het gebruik van 
de glooiing als hondenrenveld, bijvoorbeeld vanuit de horeca. 

Formeel heeft het waterschap overigens geen juridische grond om een aanwijzing als 
hondenrenveld tegen te houden: de in de APV vastgestelde aanwijzingsbevoegdheid ziet 
toe op het hele grondgebied van de gemeente Vlissingen. De asfaltglooiing maakt daar deel 
van uit en is openbaar gebied. Daarnaast mogen honden nu ook al op de glooiing verblijven, 
zij het aangelijnd. 
In de goede bestuurlijke verhoudingen doet de mening van het waterschap er natuurlijk wel 
toe. Ook informeerden wij u in onze brief van 26 maart 2020 over de nadelen van het 
gebruik van de glooiing als hondenrenveld en de aanwezigheid van het alternatief aan de 
Spuikom. 
Naar onze mening deze nadelen, tezamen met de mening van het waterschap, van een 
groter gewicht. Dat is de reden dat wij de motie niet zullen uitvoeren. 
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Afsluitend zien wij op dit moment, vanwege op de beperkte ruimte in de binnenstad, helaas 
geen nieuwe mogelijkheden voor een hondenrenveld. Natuurlijk kunnen de hondenbezitters 
gebruik blijven maken van de bestaande renvelden. 
Om u een compleet inzicht te geven waar deze zich bevinden hebben wij in de bijlage een 
overzichtskaart toegevoegd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 

Blad 2 behorend bij 1183441 / 1221370 



Hondenrenvelden (honden onaangelijnd 
toegestaan) 

Honden toegestaan: 
-onaangelijnd 17 sept. t/m 30 april 
-onaangelijnd van 1 mei t/m 16 sept. van 19.00 tot 10.00 uur 
-aangelijnd van 1 mei t/m 16 sept. van 10.00 tot 19.00 uur 

-Geen honden toegestaan van 1 mei t/m 16 september. 
-Honden onaangelijnd toegestaan van 17 september t/m 30 
april. 
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