
 

 

Jaaroverzicht  2008                               
Algemene Ledenvergadering VHV 
 
Amsterdam, 26 november 2008 
 
Door: Lidia van Oostveen, Secretaris 
  
17 oktober 2007:  De Vereniging Hondenbezitters (VHV) heeft haar tweede 

ledenvergadering 
 
1 januari 2008:   We hebben de oliebollen nauwelijks achter de kiezen of er moet al weer 

gereageerd worden op de zoveelste conceptnota. Samen met de 
Dierenbescherming Amsterdam reageren wij uiteraard schriftelijk op de 
conceptnota Dier en Ruimte. 

 
1 maart 2008:  Vooralsnog hebben we geen antwoord gekregen op vragen aan de 

wethouder betreffende de Nota Dier en Ruimte. De nota Beleidskader 
Gebruik Vondelpark, die later verschijnt en besproken wordt, maakt hier 
onderdeel vanuit. In de Raad wordt door de wethouder toegezegd dat wij 
hierbij betrokken zullen worden. Inmiddels is ons team versterkt met een 
nieuw bestuurslid wat vandaag door u nog goedgekeurd dient te worden of 
al is gedaan: Kitty Jager. 
Kitty neemt meteen de taak van interimvoorzitter op zich en treedt ook als 
zodanig naar buiten. 

 
3 maart 2008:  De uitnodiging valt in de bus om mee te denken over de nota Beleidskader 

Gebruik Vondelpark. 
 
6 maart 2008: "De beer is los", zoals men wel zegt. Grote koppen in de Telegraaf. 

Conceptnota Beleidskader Gebruik Vondelpark breed uitgemeten op de 
voorpagina met als titel: "SEX mag in het Vondelpark maar deze mevrouw 
kan binnenkort een boete tegemoet zien als haar hond nog losloopt". En 
als speciale attractie heeft men een foto van onze Secretaris met haar 
hond bijgevoegd. Dit verhaal is de hele wereld over gegaan en er wordt 
gefluisterd dat er zelfs in de kamer vragen over gesteld zijn. U begrijpt dat 
de VHV daar nog weinig aan toe had te voegen. Het werd voor ons 
gedaan. 

 
10 maart 2008:  De discussienota Beleidskader Gebruik Vondelpark ligt ter tafel en een 

aantal bestuursleden gaat naar deze bijeenkomst met belangengroepen 
om “mee te denken over het gebruik van het Vondelpark”. 
De wethouder liet niet na zijn verhaal te beginnen met het verwijzen naar 
het artikel in de Telegraaf en dat het allemaal niet zo bedoeld was met dat 
cruisen maar de Voorzitter van het COC zat wel op de eerste rij. Dat geeft 
niet, de VHV wenst zich niet te verdiepen in deze materie. 

 
 
 



 

 

2 April 2008:  De Nota van beantwoording en de Conceptnota Dier en Ruimte worden in 
de raadscommissie Verkeer en Ondernemen besproken. Uiteraard zijn we 
van de partij en spreken weer de raadscommissie toe over de hele gang 
van zaken inclusief de Telegraaf. 
Kitty maakt een verslag voor op onze site en u heeft het weer allemaal 
kunnen lezen. 

 
9 April 2008:  Een en ander wordt u toegelicht in onze nieuwsbrief en tevens denken wij 

te moeten verwijzen naar het onderwerp aangifte doen of een melding 
maken van een onenigheid met of tussen honden (en hun baasjes) in het 
park. 
We hebben het nog eens allemaal nagevraagd aan onze buurt- en 
parkregisseur, agent Cor Hoogeveen, die ook vanavond bereid is 
gevonden een en ander te vertellen over de handhaving in het park. 

 
10 April 2008: De voorzitter van een andere vereniging, de Vrienden van het Vondelpark 

(VvV) begint het totaal op de heupen te krijgen. In een artikel in een 
wijkkrant heeft hij het over "ongemuilkorfde Rottweilers en dodelijke 
bijtincidenten" en refereert daarbij ook aan het gevaar daarvan voor het 
Vondelpark. Deze wijkkrant Concertgebouw Vondelparkbuurt wordt 
notabene door het stadsdeel gesubsidieerd en is al vaker het podium 
geweest voor de ongenuanceerde mening van de voorzitter van de VvV. 
Kitty Jager heeft namens het bestuur van de VHV gereageerd in dezelfde 
wijkkrant in de hoop dat het nu afgelopen zou zijn. Zoals altijd kunt u alles 
nalezen op onze site. Deze VvV-voorzitter stelt voor 'je eigen kind dan 
maar aan te lijnen' en weet van gekkigheid niet meer hoe hij ons zwart 
moet maken. Zelfs het Parool heeft ons benaderd of we wilden reageren 
op een door hem vergelijkbaar in te zenden stuk. Dat hebben we maar niet 
gedaan. Navraag leerde dat de "anti-honduitspraken" een eenmansactie is 
van de voorzitter die nou niet meteen door de rest van het bestuur en de 
vereniging gedragen wordt. En we hadden wel wat beters te doen. 
Afgezien van het feit dat drie van onze bestuursleden en vele leden van 
onze vereniging ook lid zijn van deze VvV. Over deze namens de 
vereniging gedane uitspraken en navenante houding zijn wij nooit 
gecontacteerd. Wij dachten altijd dat zij er onder andere voor de bomen, 
de blaadjes en de narcissen waren. 

 
Juli 2008:  In onze nieuwsbrief wijzen we die leden die niet in stadsdeel Oud Zuid 

wonen op het bestaan de stadsdeelkrant Oud-Zuid. Zo kunnen ook de 
leden in andere stadsdelen meelezen met het laatste nieuws uit Oud Zuid 
mits dat vermeld wordt… 
We vermelden nog even de huisregels van het park (waaronder ineens 
barbecueën is toegestaan). Tevens constateren we hard rijdende tractoren 
en vrachtwagens over de velden die bijna mens en hond onder de wielen 
krijgen en melden dit met begeleidende foto's uiteraard bij Politie en 
Stadsdeel. 
Hier is gelukkig meteen op ingegrepen wat misschien een levend wezen 
van de dood heeft gered. 

 



 

 

4 september 2008:  In de hoop toch nog constructief bezig te kunnen zijn ten behoeve van het 
Vondelpark en haar gebruikers sturen we alle bestuursleden van de 
Vereniging Vrienden van het Vondelpark een brief waarin wij om een 
onderhoud vragen teneinde een en ander eens tijdens een kopje koffie te 
bespreken op niet-formele basis. Wie schetst onze verbazing dat geen van 
die e-mailadressen blijken te werken. En wij maar wachten… Teneinde 
hebben we het maar via een ander kanaal geprobeerd en op 16 
september kwam er een antwoord van de voorzitter via zijn privé e-mail. 
Uiteraard ga ik dat hier niet voorlezen maar een zin zal ik citeren om u een 
idee te geven van de toon van het antwoord. Ik citeer: "Het standpunt van 
uw vereniging lijkt op een langspeelplaat die in dezelfde groef blijft 
hangen. Daarom wordt getwijfeld aan het nut van een nieuw gesprek. 
Zeker na dat rammelende stukje in de Wijkkrant door uw interimvoorzitter. 
Daarop kunt u nog een repliek verwachten". Einde citaat. 
Informatie leert ons dat de voorzitter wederom een stukje heeft kunnen 
plaatsen in de gesubsidieerde wijkkrant waarbij ook de uitbater van de 
grote speeltuin (Het Melkhuisje) erbij gehaald wordt. “Bij hem zou je 
kunnen  informeren naar bijtincidenten”. Nou wisten we al dat deze 
uitbater geen voorstander van honden is maar dat er ook niet eens 
geprobeerd wordt samen te werken vinden we toch een kwalijke zaak. 
Zeker voor een ondernemer die in een hondvriendelijk park zijn kost 
probeert te verdienen. U kunt niet zeggen dat we het niet geprobeerd 
hebben. Informeel heeft een bestuurslid van ons daarna overigens een 
prettig gesprek gehad met een van de bestuursleden van de VvV. 

 
9 oktober 2008:   De brief van de VHV betreffende de officiële inspraak/reactie op de 

Conceptnota Beleidskader Gebruik Vondelpark is de deur uit. Wederom 
hebben wij onder andere duidelijk gemaakt: 
• dat het steekt wanneer de wethouder beleid denkt te moeten maken 

naar aanleiding van zijn beleving die representatief zou moeten zijn om 
duidelijk te maken dat het veranderen van het beleid ten aanzien van 
honden en loslopen gerechtvaardigd is. 

• De grootste ergernissen van alle gebruikers, te weten de scooters en 
fietsers op de verkeerde paden en grasvelden en te hard rijdend 
autoverkeer, door de wethouder afgedaan wordt als dat 'dit opgelost 
dient te worden door de politie.' 

•  Dat wij dit als belangenvereniging een onacceptabele en te 
gemakkelijke "oplossing" vinden. 

• Dat wij van mening zijn dat de wethouder in de stukken, tot op heden, 
geen enkel goed onderbouwd argument noemt om een aanlijngebod 
voor honden of een (seizoens)hondenverbod op de Vondelweide in te 
stellen.  
 

Binnen de politiek en nota's over het Vondelpark staat zelfregulering hoog in het vaandel.  
Wij vinden dat een groep gebruikers, die de moeite neemt zich te verenigen en via 
nieuwsbrieven en gesprekken in het park contact probeert te houden met elkaar toch aardig aan 
zelfregulering doet. Geen een andere gebruikers groep houdt zich hier mee bezig. 
  



 

 

City Picknick (http://www.citypicknick.nl/) vermeldt niks over opruimen, de ANWB niets over de 
toegestane snelheid van de auto's met vergunning in het park en de Amsterdamse Fietserbond 
(http://www.fietsersbondamsterdam.nl/de_oost-west-route#folded_1) vermeldt nergens op haar 
site dat tijdens het rijden van de Oost-Westroute je een wandelgebied betreedt wanneer je het 
Vondelpark inrijdt. Geen enkele vermelding de snelheid enigszins te matigen. Citaat van de 
website: “Eenmaal in het Vondelpark gekomen fietst u links aanhoudend richting 
Amstelveenseweg. Deze steekt u bij de andere uitgang van het park bij de verkeerslichten recht 
over.” Er moet nog zoveel aan handhaving en zelfregulering opgezet worden dat de VHV het 
onterecht vindt dat de nota het over ge- en verboden voor loslopende honden heeft. 
Wij zijn een vereniging die opkomt voor de belangen van de honden en hun bezitters in het 
Vondelpark en als zodanig hebben we dit jaar weer goed van ons laten horen. 
 
Tot zover. 
 
Namens het bestuur, 
Lidia van Oostveen, Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


