Aan het college van B&W te Waalre

Geacht college,
Het is voor inwoners en bezoekers goed recreëren in de vele bossen die Waalre rijk is. De vele bossen in
Waalre dragen bij aan het beeld als exclusieve woongemeente, en vormen ook een belangrijke
steunpilaar in ons nog op te stellen toerismebeleid. In de bossen is ruimte voor diverse verschillende
activiteiten, zoals wandelen, mountainbiken, paardrijden, enzovoorts.
Op de gemeentelijke website is recentelijk een nieuwsbericht geplaatst over het uitlaten van honden en
het opruimen van hondenpoep: https://www.waalre.nl/nieuws/2019/01/29/de-hond-uitlaten-houd-hetschoon-dat-is-gewoon. Daarin wordt onder meer gesteld dat niet iedereen het fijn vindt als er een
loslopende hond rondloopt, en wordt verzocht om daar rekening mee te houden.
Graag vragen wij echter uw aandacht voor het feit dat dit in de praktijk helaas onvoldoende gebeurt.
Met regelmaat ontstaan onveilige situaties door loslopende honden, die bijvoorbeeld onverwachts tegen
andere wandelaars opspringen of vlak voor fietsers of mountainbikers het pad oversteken. Dit terwijl in
Waalre in de gemeentelijke bossen een aanlijnplicht geldt voor honden. In het nieuwsbericht wordt ook
kort ingegaan op deze aanlijnplicht en controle daarop door de BOA’s.
Er bereiken ons ook signalen, dat er weliswaar sporadisch een BOA in de bossen wordt gesignaleerd om
toe te zien op naleving van de aanlijnplicht, maar dat deze zich met betrekking tot het handhaven
hiervan beperkt tot het uitdelen van waarschuwingen. Het gezag van de BOA, en daarmee de effectiviteit
van handhaving, lijkt dan ook ontoereikend.
Met betrekking tot dit onderwerp hebben wij voor u dan ook de volgende vragen.
1. In hoeverre bent u bekend met de boven geschetste problematiek en handhavingspraktijk?
2. Is, naar uw mening, de geschetste praktijk in overeenstemming met het beleid met betrekking
tot “Handhaving” zoals vermeld op https://www.waalre.nl/inwoners-enondernemers/hondenuitlaatregels.html ?
3. Is, naar uw mening, voldoende bekend dat er in de gemeentelijke bossen in Waalre een
aanlijnplicht geldt voor honden?
4. Is het u bekend, of de BOA’s het aantal gegeven waarschuwingen registreren?
a. Indien dit het geval is, kunt u zeggen hoeveel waarschuwingen er zijn gegeven voor
overtreding van de aanlijnplicht in 2018?
5. Kunt u zeggen hoe vaak er in 2018 daadwerkelijk een proces-verbaal is uitgeschreven c.q. een
boete is gegeven voor overtreding van de aanlijnplicht?
6. Kunt u daarnaast ook zeggen hoe vaak er in 2018 een proces-verbaal is uitgeschreven c.q. een
boete is gegeven voor overtreding van de opruimplicht zoals genoemd in het nieuwsbericht?

7. Is het u bekend, dat in het informele circuit Waalre de naam heeft dat hond(en) er probleemloos
in het bos los kunnen lopen, en dat dit een aanzuigende werking heeft op zogenaamde
uitlaatservices om in de Waalrese bossen de hond(en) uit te laten?
8. Is het u bekend, dat er in het afgelopen jaar al enkele ernstige ongevallen hebben
plaatsgevonden waarbij een (oudere) wandelaar ten val is gekomen ten gevolge van een botsing
met een loslopende hond?
9. Bent u met ons van mening, dat het onwenselijk is dat met name oudere inwoners zich onveilig
voelen bij het recreëren in de Waalrese bossen ten gevolge van loslopende honden?
10. Bent u derhalve bereid actie te nemen om de handhaving met betrekking tot de aanlijnplicht te
intensiveren c.q. de effectiviteit daarvan te verhogen?
a. Zo ja, kunt u schetsten welke acties u concreet gaat nemen en op welke termijn ?
Wij danken u alvast voor de schriftelijke beantwoording van deze vragen, en zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie VVD,
Daan Damen

