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Onderwerp
Hondenuitlaatgebieden in de gemeente Almelo
Geachte heer Weinreder,
Met uw e-mail van 13 mei 2019 stelt u namens uw fractie enkele vragen over de
hondenuitlaatgebieden in de gemeente Almelo.
Hierbij doen wij u de antwoorden op uw vragen toekomen.
1. Is er een plattegrond van hondenuitlaatgebieden in de gemeente Almelo?
Antwoord:
Er zijn per wijk of per logisch stadsdeel plattegronden. Op deze deelplattegronden is schematisch
te zien welke hondenfaciliteiten er in de wijk/stadsdeel zijn, zoals hondenuitlaatgebieden,
hondenuitlaatstroken en hondenpoepprullenbakken en waar deze locaties zijn. Deze gebieden zijn
gemarkeerd met borden.
2. Is het U bekend dat er door burgers in het centrum van Almelo een hondenuitlaatgebied is
gecreëerd.
Antwoord:
Er is zonder overleg met de gemeente Almelo een aantal jaren geleden een hondenlosloopren
gerealiseerd aan de Bornsestraat. Daar is de gemeente Almelo verder niet bij betrokken geweest.
Dat deze ten behoeve van woningbouw opgeheven wordt. En er geen alternatief aangeboden is?
Antwoord:
Omdat het een particulier initiatief is dat tot stand is gekomen tussen bewoners en
Woningstichting Beter Wonen, hoeft de gemeente geen alternatief te bieden.
3. Is het ook bekend dat dit uitlaatgebied ook zeer belangrijk is voor het sociale gebeuren in deze
wijk?
Antwoord:
Wij zijn het ermee eens dat dit soort initiatieven bij kunnen dragen aan de sociale cohesie in de
wijk. Dat neemt niet weg dat de gemeente niet aan zet is als een particulier initiatief om
welke reden dan ook geen vervolg krijgt.
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4. Ons bereikte verder ook de klacht dat het uitlaatgebied vervuild wordt door o.a. lege
bierblikken. Deze zijn niet van de bewoners afkomstig. Kan hier niet op gehandhaafd worden?
Antwoord:
Er zijn in de gemeente Almelo drie andere loslooprennen gerealiseerd op openbare grond van de
gemeente Almelo met afspraken over het onderhoud. Deze afspraken zijn in een
gebruikersovereenkomst vastgelegd. De gebruikers van de loslooprennen zijn zelf
verantwoordelijk voor het onderhoud van de ren en binnen de ren voor het netheidsonderhoud.
Bij de losloopren die op gebied van de Woningstichting is gerealiseerd kennen wij de afspraken
niet. Hier heeft de gemeente geen verantwoordelijkheid.
5. Behoort een hondenuitlaatgebied niet tot de zorgplicht van de gemeente Almelo?
Antwoord:
De hondenloslooprennen waar wij als gemeente Almelo medewerking aan hebben verleend
maken geen deel uit van het vastgestelde hondenbeleid. Het is een extra initiatief van bewoners,
met afspraken in een gebruikersovereenkomst. Binnen de afrastering geldt een opruimplicht.
6. Is er in elke wijk in Almelo een uitlaatgebied?
Antwoord:
In elke wijk zijn één of meerdere hondenuitlaatgebieden of hondenuilaatstroken. Niet in elke wijk
is een hondenlosloopren. Dit hangt af van het initiatief van bewoners.
7. Als er enige schade aan een hondenuitlaatgebied is, waar kan men dan de schade melden?
Antwoord:
Hondenuitlaatgebieden en hondenuitlaatstroken zijn gebieden waar binnen het vastgestelde
beleid, wel of niet aangelijnd, honden uitgelaten mogen worden en waar de ontlaste hondenpoep
niet opgeruimd hoeft te worden.
De hondenloslooprennen worden onderhouden door de gebruikers zelf. De afspraken zijn in een
gebruikersovereenkomst vastgelegd. Schade aan de losloopren moeten de gebruikers zelf
oplossen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris,
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de burgemeester,

