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Aan: College van B en W
i.a. Gemeenteraadsleden gemeente Borne.
Borne.
Onderwerp: Honden losloop gebied.
Geacht College,
Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging d.d. 3 april jl. hebben we bezoek
gehad van enkele hondenbezitters, die zich grote zorgen maken over de grote boetes die
onlangs zijn aangezegd aan enkele hondenbezitters, die hun hond in de omgeving van de
Stroom Esch vijver niet hadden aangelijnd. Forse bedragen van meer dan € 100 zijn
genoemd.
U begrijpt dat dit tot de nodige onrust bij de hondenbezitters heeft geleid.
Eind 2004 is in de Stroom Esch een pilot gestart om de overlast van hondenpoep terug te
dringen. Alle hondenbezitters hebben destijds een poepgrijper ontvangen. Een zestal
bermen waar voorheen de uitwerpselen niet opgeruimd hoefden te worden zijn in deze pilot
komen te vervallen. M.a.w. elke hondenbezitter ruimt overal in de wijk de uitwerpselen op.
Het bestuur van de wijkvereniging vond en vindt dit nog steeds een prima plan!!
De uitgedeelde poepscheppen zijn in de loop der tijd veelal vervangen door plastic
poepzakken. Veel hondenliefhebbers lopen namelijk liever met een plastic zak, die gebruikt
wordt als dat nodig is, dan met een poepschep.
Willen we het hondenpoep probleem oplossen dan blijft noodzakelijk dat er wordt
gehandhaafd. Een hondenbezitter die zijn/haar hond uitlaat en geen poepgrijper of plastic
poepzak bij zich draagt behoort o.i. daarvoor te worden beboet. Wanneer uitwerpselen
worden achtergelaten is beboeten eveneens een goed middel om gedragsverandering tot
stand te brengen.
Wij zijn van mening dat in onze wijk sprake is van veel hondenbezitters die goed weten wat
er van hen wordt verlangd en dat ook nakomen, hetgeen blijkt uit de afvalbakken die
regelmatig overvol zijn. Dat er hondenbezitters zijn die alle regels en afspraken aan hun
laars lappen, daarvan zijn we ons ook bewust. Met name voor de laatste groep geldt dat
handhaving en het opleggen van een boete zal leiden tot gedragsverandering.
De aanwezige hondenliefhebbers die we tijdens de laatste bestuursvergadering hebben
gesproken vinden het bijzonder jammer dat in onze wijk (overigens geldt dit voor heel
Borne) geen plekken zijn, die bedoeld zijn als honden losloop gebied. Met name
.

hondenliefhebbers die tijdens de wandeling hun hond even willen laten rennen of een bal
willen laten apporteren is op dit moment in Borne niet mogelijk, omdat de hond volgens de
APV altijd aangelijnd moet zijn. Een hond niet aangelijnd houden in het direct aan de wijk
gelegen buitengebied is geen optie, omdat dit nadelig zou zijn voor drachtige runderen.
Kortom, er ligt een duidelijke wens om in de wijk Stroom Esch (en wellicht in meerdere
wijken in Borne) een plek aan te wijzen die dienst kan doen als honden losloop gebied. Voor
dit gebied gelden uiteraard dezelfde regels als daarbuiten: 1. Aan kunnen tonen dat
uitwerpselen kunnen worden opgeruimd met plastic zak of poepschep. 2. Zelf opruimen van
de uitwerpselen. 3. Bij in gebreke blijven sanctioneren (handhaving). 4. Een bord waarop
staat aangegeven dat op die plek sprake is van een honden losloop gebied en dat de
uitwerpselen moeten worden opgeruimd.
Dat de aanwezigheid van een afvalbak met poepzakken op een dergelijke plek zal bijdragen
aan het schoonhouden van het losloop gebied lijkt ons vanzelfsprekend, maar ook het
gratis verstrekken van poepzakken aan alle hondenbezitters door de gemeente is een
mogelijkheid.
In dit kader vragen we ook aandacht voor het onlangs aangelegde pad langs de Bornsche
Beek. Het plaatsen van twee afvalbakken met poepzakken zal hier beslist leiden tot minder
hondenpoep overlast.
Tot slot merken we op dat naar aanleiding van een onderzoek van de rekenkamer, dat gaat
over bovengenoemde problematiek, de gemeenteraad van Borne het College van B en W
heeft gevraagd actie te ondernemen op de door de rekenkamer gedane aanbevelingen.
Burgerparticipatie zou daar een onderdeel van kunnen zijn.
Het bestuur van de wijkvereniging Stroom Esch ondersteunt die gedachte.
Graag vernemen we uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Frans Edelijn
Voorzitter.
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