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Geachte heer, mevrouw,

De fractie van de HAP heeft op 10 april 2012 aanvullende schriftelijke vragen gesteld over
hondenlosloopgebieden en de uitvoering van het hondenbeleid, dit naar aanleiding van onze
brief van 10 november 201 1 ter beantwoording van eerdere schriftelijke vragen over dit
onderwerp.
Hieronder gaan wij op de gestelde vragen in.
Vraag 1:
Wij begrijpen dat de hondenbezitter verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn hond, maar
bent u met ons van mening dat in een losloopgebied voor honden de mogelijkheid moet zijn
voor de honden om los te kunnen lopen en even lekker te kunnen rennen zonder gevaar
voor mens en dier?
Antwoord:
Wij zijn met u van mening dat een hond moet kunnen loslopen en rennen in een
losloopgebied, maar de hondenbezitter blijft op grond van artikel 6:179 van het Burgerlijk
Wetboek (BW) verantwoordelijk voor de risico's die dit met zich meebrengt. Wij gaan ervan
uit dat de hondenbezitter zich correct zal gedragen door op de hond toezicht uit te oefenen
en deze onder controle te houden, juist in losloopgebieden. Het is echter onmogelijk om alle
mogelijke risico's uit te bannen.
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Vraag 2:
Bent u met ons van mening dat de lokale overheid er alles aan moef doen om het risico op
ongelukken voor mens en dier zoveel mogelijk te beperken en ter voorkoming van
ongelukken passende maatregelen moef nemen in het honden losloopgebied in
Gefsewoud?
Antwoord:
De gemeente zal de inrichting van de openbare buitenruimte zodanig vormgeven dat de
risico's voor de gebruikers zo veel mogelijk worden beperkt. De gebruiker zelf heeft uiteraard
ook z'n verantwoordelijkheid en maakt keuzes, waarvoor de gebruiker zelf verantwoordelijk
is. In onze brief van 10 november 201 1 hebben wij aangegeven dat de provincie de
beslissing zal nemen om het hekwerk langs het R-Net in Nieuw-Vennep aan te passen.
Inmiddels hebben wij van de zijde van de provincie vernomen dat het herstel van de
onderbrekingen van het hek op een aantal locaties (bij de abri's) in de werkplanning is
opgenomen en binnenkort wordt aangepast.

Vraag 3:
Wanneer kunnen wij in deze wijken (Hoofddorp-Noord en Pax) vooruiflopend op hef
uifvoeringsprogramma voorzieningen hondenbeleid, op relevante locaties
hondenpoepbakken met zakjes verwachten?
Antwoord:
Momenteel worden de voorkeur hondenuitlaatroutes in Pax en Hoofddorp-Noord
geïnventariseerd. Zoals wij in de nota evaluatie hondenuitvoeringsbeleid van 20 december
201 1 (2011.0048140) hebben aangegeven gaan wij bekijken of via een herschikking van het
totale afvalbakkenbestand op uitvoeringskosten kan worden bespaard. In de maand mei
wordt de vullingsgraad van alle afvalbakken in beeld gebracht. Afhankelijk hiervan kan
worden bepaald welke bakken zo mogelijk kunnen worden herplaatst. Dit traject gaan wij
eerst afronden, voordat wij nieuwe afvalbakken gaan plaatsen. Wij verwachten thans dat
voor het zomerreces bakken langs uitlaatroutes in Pax en Hoofddorp Noord geplaatst
worden.
Het opruimen van hondenpoep is een verantwoordelijkheid van de hondenbezitter zelf. Dit is
de voornaamste reden waarom wij niet over gaan tot het verstrekken van zakjes in de
openbare ruimte. De zakjes zijn overigens in de meeste dierenwinkels te koop.
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