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Geachte heer Damen,
Op 31 januari 2019 ontvingen wij uw artikel 39 vragen inzake overlast door honden
binnen de gemeente Waalre. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.
Op de gemeentelijke website is recentelijk een nieuwsbericht geplaatst over het
uitlaten van honden en het opruimen van hondenpoep. In dit nieuwsbericht 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.
Naar aanleiding van dit artikel geeft u aan dat er door hondeneigenaren in de
praktijk vaak onvoldoende rekening wordt gehouden met medegebruikers van de
gemeentelijke bossen. Er ontstaan volgens u met enige regelmaat onveilige
situaties door loslopende honden terwijl er in Waalre in de gemeentelijke bossen
een aanlijnplicht geldt. Daarnaast geeft u aan dat er door de BOA slecht sporadisch
op dit onderwerp wordt gecontroleerd en dat met betrekking tot het handhaven
hiervan een overtreder enkel wordt gewaarschuwd in plaats van beboet.

Uw vragen
U heeft de volgende vragen gesteld,
1. In hoeverre bent u bekend met de boven geschetste problematiek en
ha nd havingspra ktij k?
Bij ons zijn in 2078 een tweetal meldingen bekend waarbij sprake is van een
gevaarlijke situatie ontstaan door loslopende honden. Ook zijn er in 2018
nog een vijftal algemene meldingen ontvangen inzake loslopende honden
waarbij er geen sprake is van een onveilige situatie.
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Door de BOA wordt wekelijks, op verschillende momenten (ook 's avonds en
in het weekend), toezicht gehouden in de bossen van de gemeente Waalre.
Ten aanzien van handhaving biedt het beleid de mogelijkheid om bij een
overtreding een boete uit te schrijven. Door de BOA wordt de hondenbezitter
in geval van een overtreding aangesproken, geïnformeerd over de geldende
regels en gewaarschuwd.

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-en-ondernemers/hondenuitlaatregels.

htm

I

?

De geschetste praktijk komt niet geheel overeen met het recentelijk
geplaatste nieuwsbericht. In dit nieuwsbericht staat een tegenstrijdigheid
betreffende het wel of niet direct uitschrijven van een boete. Wij zullen het
geplaatste nieuwsbericht aan passen.
Op dit moment hebben wij de behoefte om bij het constateren van een
overtreding de hondeneigenaar aan te spreken, te informeren en te
waarschuwen. Het is belangrijk in gesprek te blijven met de hondenbezitter
en de overtreder bewust te maken van de overtreding en de gevaren en
ergernissen die kunnen ontstaan bij de medegebruikers van de bossen in
Waalre.

3.

Is, naar uw mening, voldoende bekend dat er in de gemeentelijke bossen in
Waalre een aanlijnplicht geldt voor honden?
De inwoners van de gemeente Waalre horen hiervan op de hoogte te zijn.
De gemeente zorgt ervoor dat de informatie beschikbaar is. Bij de toegang
van de hoofdpaden van de gemeentelijke bossen zijn openstellingsbordjes
aanwezig waarop is aangegeven dat er sprake is van een aanlijnplicht.
Daarnaast is informatie omtrent de aanlijnplicht beschikbaar op
gemeentelijke website en is de informatie in 2018 een zestal keer
gepubliceerd in De Schakel,

4.

Is het u bekend, of de BOA's het aantal gegeven waarschuwingen

a,

registreren?
Indien dit het geval is, kunt u zeggen hoeveel waarschuwingen er zijn
gegeven voor overtreding van de aanlijnplicht in 2018?
Waarschuwingen worden niet geregistreerd. In 2018 zijn ongeveer 20-25
waarschuwingen gegeven aan hondenbezitters. Door de BOA wordt hierbij
de laatste jaren een duidelijke daling van het aantal overtredingen
( waa rsch u w i ng e n ) geco n stateerd.
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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?
In 2018 zijn er geen bekeuringen uitgeschreven voor deze overtreding.

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?
In 2018 zijn er geen bekeuringen uitgeschreven voor deze overtreding. Het
constateren van een dergelijke overtreding is erg lastig. Daarnaast dient de
overtreder tevens de mogelijkheid worden geboden om de ontlasting op te
ruimen en de overtreding hiermee ongedaan te maken.

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?
Dit is bij ons niet bekend. De laatste maanden is er door de BOA geen
hondenuitlaatservice aangetroffen in de gemeentelijke bossen. De BOA
constateert het laatste jaar een duidelijke afname van de aanwezigheid van
hondenuitlaatservices in de Waalrese bossen.

B. 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?
Bij ons zíjn in 2018 een tweetal meldingen bekend waarbij sprake is van een
gevaarlijke situatie welke is ontstaan door loslopende honden. Daarnaast
zijn er in 2018 nog een vijftal algemene meldingen ontvangen inzake
loslopende honden waarbij er geen sprake is van een onveilige situatie.

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?
Wij zijn van mening dat eenieder zich veilig zou moeten voelen in de
gemeentelijk bossen.

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 ?
De problematiek omtrent loslopende honden is ons inziens niet dusdanig van
omvang dat het beleid moet worden herzien. Wel is het actief registreren
van overtredingen is een wenselijke ontwikkeling. Wfj zullen dan ook zeer
spoedig starten met een dergelijke registratie. Bij een herhaling van het
overtreden van de aanlijnplicht zal een bekeuring worden uitgeschreven.
Tevens is het wenselijk dat bij een overtreding van de aanlijnplicht door een
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bedrÍif (hondenuitlaatservice) direct wordt overgegaan tot het uitschrijven
van een bekeuring. Hier zal zeer spoedig mee worden gestart.
Deze informatie zal uiteraard kenbaar worden gemaakt op de gemeentelijke
website en worden gepubliceerd in huis aan huisblad De Schakel.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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