
 
 

 

 

Dierenwelzijn; 

Vaak zie je het kopje dierenwelzijn ergens terugkomen op een bladzijde ver achter in een 

verkiezingsprogramma. De onderwerpen klimaat, onderwijs, ouderenzorg en woningbouw zijn 

trending topic. 

Wij als Stichting vinden dat dierenwelzijn, met name hond gerelateerd, een belangrijkere topic zou 

moeten zijn van de verkiezingen, zo is de Stichting de afgelopen 2 jaar in gesprek geweest over een 

nieuw in te richten hondenspeelpark. Deze gesprekken zijn gevoerd met de Wethouders Van As en 

Schotanus. Tot op de dag vandaag heeft dit nog geen resultaat gehad. Spijtig want het was een vrij 

intensief traject, hierover maar ook over de hondenbelasting heeft de Stichting vragen gesteld aan 

alle politieke partijen in Alphen. 

De volgende vragen zijn gesteld: 

1). Er is een toename van het aantal (on) geregistreerde hondenbezitter, echter het aantal (veilige) 

losloopgebieden verdwijnen rap. Hoe staat uw partij hier tegenover en wat denkt uw partij hier aan 

te kunnen doen? 

2). De hondenbelasting; een achterhaalde belasting. Hoe staat uw partij hier in? 

3). Als Stichting zijn wij druk bezig met een realiseren van een gesloten hondenpark, uitgebaat door 

de Stichting, hoe staat uw partij hier tegenover? 

 - bent u van mening dat u als partij een voorstel (open of gesloten) voorgelegd wilt krijgen? 

 - bent u van mening dat er voor mei van dit jaar een besluit hierin genomen moet zijn? 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 D66 vindt dat de hondenbelasting moete worden afgeschaft en dat wat 

ons betreft sprake moet zijn van een ‘open’ voorstel. Vóór de zomer 

moeten we als gemeenteraad hierover besluiten. 

 

 Onderstaand de reactie van RijnGouweLokaal op jullie verzoek m.b.t. 
dierenwelzijn. 
 
Wij zijn van mening dat er binnen de gehele gemeente meer veilige 
losloopgebieden, hondenuitlaatplaatsen, hondenspeeltuinen etc. moeten 
komen, in overleg met de Alphense Hondenbezitter, nu zij veel 
hondenbezitters vertegenwoordigen.  
 
Hondenbelasting vinden wij onder bepaalde voorwaarden acceptabel. De 
hond mag echter geen "melkkoe" zijn voor de algemene middelen en het 
geld dat aan hondenbelasting wordt binnengehaald, moet besteed 
worden aan "hondenbeleid", zoals de losloopgebieden, uitlaatplaatsen, 
hondenspeelpark, hondenspeeltuinen en cursussen voor 
hondenbezitters. 
 
Wij zijn voorstander van een hondenspeelpark, waar de honden veilig 
kunnen spelen, dus met een omheining. Natuurlijk moet er wel met de 
omwonenden overlegd worden in verband met (parkeer)overlast. 
Degenen die in Alphen aan den Rijn hondenbelasting betalen, zouden 
daar gratis terecht moeten kunnen of tegen een minimaal bedrag. 
Bezoekers van buiten Alphen aan den Rijn of een hondenuitlaatservice 
dienen wel een redelijke vergoeding te betalen.  
 
Uiteraard vinden wij dat er voor mei van dit jaar een besluit moet worden 
genomen want het duurt al veel te lang. Het had er al lang kunnen en 
moeten zijn maar het ontbreekt het college aan goede wil.  Het moet na 
de verkiezingen onmiddellijk worden opgepakt. 
 

 Namens het CDA moet ik u mededelen dat ons campagneteam geen 

antwoorden heeft op de vragen die u stelt.  

In de laatste commissievergadering hebben wij het raadsvoorstel weer 

teruggegeven aan het college met de opdracht: kom nu met een integraal 

beeld van alle behoeften van hondenclubs. Met de verkiezingen in het 

vooruitzicht en daarna opnieuw onderhandelingen, zie ik niet dat het 

college al met een antwoord op die vraag op 10 mei komt. Als CDA zijn 

we van: Samen doen! We weten dat er veel meer hondenbezitters bij 

gekomen zijn afgelopen periode en er dus door heel Alphen gekeken 

moet worden wat de opgave is en welke oplossingen er zijn. Dat kost tijd.  

 



 
 

   In de Randstad en dus ook in Alphen aan den Rijn is de claim op grond 

erg groot. We hebben te maken met een grote wens voor woningbouw 

(wooncrisis), ruimte voor het plaatsen van transformatorhuizen 

(energiecrisis) en er wordt gekeken naar het plaatsen van windturbines 

(klimaatcrisis).  

Losloopgebieden voor honden zijn nodig. Geredeneerd vanuit de 

schaarse beschikbaarheid in combinatie met betaalbaarheid, vindt de 

ChristenUnie het verstandig om braakliggende gebieden tijdelijk in te 

richten als veilig losloopgebied. De locatie kan dan dus wisselen, maar 

het mogen er zeker meer zijn dan nu het geval is.  

Voor het beheer van deze losloopgebieden kan er samenwerking 

worden gezocht met andere partijen in Alphen aan den Rijn. Denk 

bijvoorbeeld aan RijnVicus. 

Volgens de ChristenUnie moet het gemeentelijke huishoudboekje wel 

op orde blijven. Hondenbelasting lijkt achterhaald, maar als die niet 

meer wordt betaald, dan wordt het wel heel erg lastig voor elkaar te 

krijgen om de gemeente speciale voorzieningen voor honden te laten 

betalen.    

Wij zijn niet per se voor hondenbelasting, maar het geeft de Alphense 

Hondenbezitters wel een positie bij het claimen van deze voorzieningen 

voor jullie leden. 

De ChristenUnie ziet liever een zorgvuldig besluit dan een haastig 

besluit. 

De voorstellen die de gemeenteraad tot nu toe heeft ontvangen zijn 

nog niet goed genoeg om er al snel een besluit over te kunnen nemen, 

ook omdat niet alle relevante partijen hierop input hebben kunnen 

leveren. Zodra alle betrokkenen het eens zijn over een goed voorstel, 

zien wij dat met veel belangstelling tegemoet.  

 

 

Afschaffen van de hondenbelasting, of zichtbaar investeren in 
bijvoorbeeld nieuwe losloopplekken zoals aan de Amerikalaan.  
 
Voor de duidelijkheid: dit is vier jaar geleden zo met de Alphense 
Hondenbezitter afgesproken.  
 
Hondenpark: dit onderwerp wordt door de nieuwe gemeenteraad 
behandeld. Zoals bekend is dit teruggegeven aan het college om een 
goede afweging van de voor- en nadelen van open of gesloten beter te 
kunnen maken. Wij wachten die voorstellen nu eerst af.  
 
De besluitvorming zal in mei worden afgerond voor zover wij op dit 
moment weten. 
 



 
 

   Forum voor Democratie heeft de volgende standpunten: 

• Afschaffen van hondenbelasting. 
• Genoeg losloopgebieden. Voor ons is dit een nieuw vraagstuk, in 

de stukken van de Alphense hondenbezitter lezen we dat deze 
gehalveerd zijn, als dit veilig kan, dan moet dit terug gedraaid 
worden. 

• 1. De vraag is een open of gesloten variant en we begrijpen dat er 
een flinke financiële consequentie zit aan de gesloten variant. De 
open variant levert vermoedelijk te weinig losloopgebied op. Een 
tussenvariant is waarschijnlijk het meest wenselijk. De Alphense 
hondenbezitter is de expert in deze, dus we zien graag een 
voorstel tegemoet. 

• 2. Aangezien er besloten is dat de Alphense hondenbezitter dit 
jaar van het huidige terrein weg moet, lijkt het ons noodzakelijk 
om zo snel mogelijk een beslissing te nemen. Zodat een nieuw 
terrein op tijd klaar gemaakt kan worden voor de overgang. 
Hoewel kort dag is een beslissing in mei wenselijk. 

Als partij vinden wij het belangrijk om de stem van het volk te laten horen 

in de gemeenteraad. We gaan graag met de Alphense hondenbezitter in 

gesprek. Op die manier kunnen we met elkaar een mooie samenwerking 

tot stand brengen, Wij vinden namelijk dat jullie belangrijk werk doen 

voor de hondenbezitter in onze gemeente en daar helpen wij graag aan 

mee. 

 
 De SP vindt dat de hondenbelasting afgeschaft moet worden,  of 

uitsluitend gebruikt,  en dus geoormerkt moet worden voor degelijke 
uitlaatgelegenheden, zowel in het het centrum als in de kernen. 
 
Wij zijn voor een afgesloten losloopgebied waar de Hondenbezitter 
uitbater wordt. Het college moet werken aan een plan wat alle punten uit 
de raad in verwerkt worden en op kort termijn een voorstel voor een 
afgesloten terrein aan de raad aanbieden wat ons betreft 
 



 
 

 

 

Geen reactie mogen ontvangen. 
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