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Aanleiding 

Het Spoorpark is volop in ontwikkeling en is nagenoeg gereed. Vanaf juni 2019 zal het park worden 
opengesteld en zal de Stichting Spoorpark als beheerder aantreden. De Stichting Spoorpark heeft zich ten doel 
gesteld een park voor en door Tilburg te maken welke aantrekkelijk is voor éénieder die hier wil recreëren. 
Vanuit dit doel heeft de Stichting Spoorpark voor ogen dat het park hondenvrij dient te zijn om er voor te 
zorgen dat het park schoon blijft waardoor met name kinderen vrij kunnen spelen. Ook het slagen van het 
deelproject Levend Water is gebaat bij een hondenvrij park vanwege de kans op besmetting van het water. Dit 
voornemen heeft de Stichting Spoorpark al beoogd ten tijde van het opstellen van het ontwerp en heeft dit ook 
in alle presentaties hierover aangehaald. De hondenbezitter wordt in het park gefaciliteerd door de 
aanwezigheid van een hondenlosloopzone welke via de buitenzijde van het park bereikbaar is. Dit besluit van 
de Stichting Spoorpark heeft discussie opgeroepen in de stad, maar uit polls blijkt dat de meerderheid van de 
Tilburgers het besluit toejuicht. Overigens niet zo verrassend, want in juni 2018 bleek uit de jaarlijkse 
Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat o.a. hondenpoep één van de grootste 
ergernissen is van de inwoners van grote steden. 

Beoogd effect/ bestuurlijk kader 

Het vaststellen van een honden-loos spoorpark in het kader van de APV welke het mogelijk maakt handhavend 
op te treden indien nodig. 

Besluit 

Het college: 
1. Wijst het Spoorpark aan als een gebied waar het op grond van artikel 78 lid 1 sub a APV Tilburg verboden is 

een hond te laten verblijven of te laten lopen; 
2. Wijst de losloopzone in het Spoorpark aan als renveld op grond van artikel 78 lid 2 APV Tilburg. Dit renveld 

is aangegeven op het bijbehorend kaartje.  

Argumenten 

1.1 Het Spoorpark heeft een belangrijke recreatiefunctie en is geen doorsnee park. De Stichting Spoorpark wil 
alle mensen een schoon park bieden om optimaal te kunnen genieten van dit binnenstedelijk gebied met zijn 
vele recreatieve mogelijkheden. Zaken als sport, speelveld, zonnetalud, scouting, buitenschoolse opvang, 
Beach, camping,  skaten en een BMX baan komen allemaal samen in dit gebied. Volwassenen en kinderen 
moeten op een schoon speelveld kunnen picknicken, de scouting moet zonder problemen hun activiteiten 
kunnen uitvoeren en studenten moeten zonder problemen het park kunnen benutten bij hun studie. Dit alles 
zonder eerst acht te hoeven slaan op de ondergrond in de wetenschap dat deze schoon is.  
Zeker voor een binnenstedelijk park met een recreatief karakter als het Spoorpark is het belangrijk ook voor de 
langere termijn de aantrekkingskracht vast te houden door het bieden van een schone en veilige omgeving. Het 
weren van honden in het park is geen doel op zich maar de resultante van het vaststellen van de 
uitgangspunten voor een schoon en veilig park; nu en in de toekomst.  
 
1.2 Loslopende honden kunnen overlast veroorzaken. Sporters die ongestoord hun rondjes kunnen lopen. 
Volwassenen en kinderen die bang zijn voor honden, mijden over het algemeen bezoek aan een park of 
bosgebied. Die vinden hier wat ze elders niet vinden.  
  



1.3 Er bestaat een risico op vervuiling van de speelbeek. Het creëren van een speelbeek met speelwater gaat 
niet samen met honden die in die beek komen. Het water in de beek wordt gefilterd door helofyten planten. 
Dit procedé wordt gemonitord in samenwerking met de GGD Rotterdam en het RIVM. Het is een pilot om te 
laten zien dat je van regenwater speelwater kunt maken.  
 
1.4 De hondenbezitter wordt wel gefaciliteerd. Aan de buitenzijde van het Spoorpark ligt een 
hondenlosloopzone (tegen de Ringbaan West) welke bereikbaar is via de Hazelaarstraat. De bereikbaarheid is 
zodanig georganiseerd dat een hondenbezitter niet door het park hoeft om bij de losloopzone te komen.  
 
2.1  Dit renveld is reeds als zodanig feitelijk ingericht en ligt buiten het feitelijke park. Door de losloopzone 
buiten het hekwerk van het park te situeren ontstaat er een natuurlijke scheiding tussen parkbezoekers en 
honden. Daarnaast is er een fysieke barrière aanwezig voor spelende kinderen.  
 

Kosten en dekking 

Met dit besluit zijn geen verdere kosten gemoeid. Kosten voor handhaving van dit besluit vallen onder de 
reguliere handhaving op de APV.  

Vervolg 

We informeren de Stichting Spoorpark over dit besluit. 
Het besluit omtrent de losloopzone treedt in werking met ingang van de achtste dag na publicatie in het 
Gemeenteblad. 

Bijlagen 

Zone honden vrij gebied Spoorpark en losloopzone. 
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