
 

   

Hondenspeelplaats 
Initiatiefnemer: Corrien Anthonisse  
 
Samenvatting initiatief: “Het losloopgebied in het Julianapark 
is een favoriete plek voor vele honden en hun baasjes. Een 
plek met speeltoestellen voor honden maakt het gebied voor 
deze doelgroep nog aantrekkelijker. Ik zie een plek voor me 
met tunnels, hekjes, paaltjes, wip etc., ideeën en 
mogelijkheden genoeg. Bij deze plek zijn ook bankjes 
geplaatst waar parkbezoekers en hondenliefhebbers met 
elkaar een praatje maken. Met behulp van de 
hondenspeeltoestellen en de bankjes kan u er als gemeente dus voor zorgen dat de honden heerlijk 
kunnen spelen en de inwoners een plek hebben om elkaar te ontmoeten.” 
 
Maatschappelijke impact: “Een hondenspeelplaats is niet alleen een plaats waar hondeneigenaren 
samen met hun hond bezig  zijn maar zeker ook een sociale ontmoetingsplaats.” 
 
Concrete vraag aan de raad: Wilt u op de aangegeven plek in het Julianapark een hondenspeelplaats 
realiseren?   
 
Eigen bijdrage initiatiefnemer: “Ikzelf ben erg enthousiast over het realiseren van een hondenspeelplaats 
in het Julianapark en zou graag willen meedenken in het realiseren hiervan maar weet niet welke wegen 
hiervoor bewandeld moeten worden. Daarom hoop ik dat de raad dit plan zowel financieel als in 
uitvoering wil steunen. Voor de gemeente Hoorn is het project een kans om aan hondenbezitters te laten 
zien hoe inkomsten uit het hondenbeleid positief  ingezet kunnen worden.” 
 
Participatie van de samenleving: “Een hondenspeelplaats is een sociale ontmoetingsplaats. Terwijl de 
honden fijn spelen is de drempel om een praatje te maken heel erg laag. Samen over honden praten 
verbindt dus mensen in het park, ook niet hondenbezitters zullen hier makkelijk bij aansluiten. Tevens 
kan de gemeente andere organisaties of initiatieven hieraan koppelen. Denk bijvoorbeeld aan 
hondenpoepinitiatief  “Samen opgeruimd staat netjes”  door hier ook een bak te plaatsen. Of  WerkSaam 
zou de plaats kunnen bouwen en onderhouden. De Hondenspeelplaats sluit, naar mijn idee, ook aan bij 
de huidige Groenvisie van de gemeente Hoorn en heeft zeker gezien de sociale spin-off een 
meerwaarde voor de stad.” 
 
Vervolg:  
Indien de raad ver wil met het initiatief, geeft zij het College opdracht om in samenwerking met de 
initiatiefnemer de hondenspeelplaats verder uit te werken en hierover terug te koppelen naar de 
gemeenteraad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
Wet- en regelgeving: 
N.v.t.  
 
Bestaand beleid: 
Het initiatief sluit aan bij de onlangs vastgestelde groenvisie en bij de ontwikkelingen rondom het 
hondenbeleid.  
 
Financiën: 
De hondenspeelplaats zou mogelijk gedekt kunnen worden uit de opbrengsten van de hondenbelasting 
of het budget voor de uitvoering van de groenvisie.  
 
Aantal stemmen (peildatum 28 november):  
Het initiatief heeft 115 stemmen. De raad kan het aantal stemmen mee laten wegen in zijn oordeel. 
 
Bijlage:  
 
Springband 5 st. € 180,00               Hordeloop 5 st. € 150,00     Wip € 700,00 

          
                balken, gemeente? 

 

Slalom 5 st. € 35,00                    Tunnel  € ?                                       Verhoging € 600,00 

              
                  Paaltjes gemeente?            Rioolbuis gemeente?          Boomstammen gemeente? 

 

Schutting € 650,00         Evenwichtsbalk  € 550,00   Kattenloop €700,00 

        
           Grote boomstam gemeente? 

 


