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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie EEN
Haarlemmermeer over het hondenbeleid
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Geachte heer, mevrouw,
De fractie van EEN Haarlemmermeer heeft op ll april 2012 schriftelijke vragen gesteld over
het hondenbeleid.
Hieronder treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Is hef mogelijk de uitlaafplekken voor honden in Haarlemmermeer, naar voorbeeld van
Vondelpark Amsterdam, te voorzien van automaten met daarin zakjes zodat de
hondenbezitter de uitwerpselen op een hygiënische manier kan wegdoen?
Antwoord:
Het opruimen van hondenpoep is een verantwoordelijkheid van de hondenbezitter zelf. Dit is
de voornaamste reden dat wij geen voorstander zijn van het plaatsen van automaten met
hondenpoepzakjes in de openbare ruimte. De zakjes zijn overigens in de meeste
dierenwinkels te koop.
Daarnaast zal de investering en het beheer van dergelijke automaten in de gehele gemeente
de nodige middelen vergen. Hiermee is thans geen rekening gehouden. Ook achten wij de
kans op een toename van zwerfvuil in de directe omgeving van de automaten aanwezig.
In Amsterdam zijn onlangs in het kader van financiële heroverwegingen op veel plaatsen
automaten met poepzakjes verwijderd.

i'ii,,ler "P,,

licikoiiibt

FSC" C104336

.

..

Ons kenmerk
Volgvei

12.0446296
2

Vraag 2:
Bent u niet met ons van mening daf wanneer e r door een hondenuitlaatservice gelijktijdig
zeven honden worden uitgelaten in het Haarlemmermeerse bos, er sprake is van overlast
voor de overige recreanten en diens veiligheid in het geding komt? Onze fractie verneemt
graag van u welke maatregelen hiertegen te nemen zijn?
Antwoord:
Het uitlaten van meerdere honden door hondenuitlaatservicebedrijven zou in bepaalde
gevallen tot overlast kunnen leiden. Regelmatige klachten hierover zijn bij de beheerder van
het Haarlemmermeerse bos thans niet bekend.
Het gebruik van gemeentelijke recreatiegebieden in Haarlemmermeer door
hondenuitlaatservicebedrijven zou kunnen worden gereguleerd door in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) een vergunningenstelsel op te nemen. Wij zijn geen
voorstander van een dergelijke regulering.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeent

