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Geachte heer, mevrouw. 

Op 25 april van dit jaar is er een raadssessie geweest over het hondenbeleid in onze 
gemeente. 
Met deze brief informeren wij u over wat we gedaan hebben met alle opmerkingen die u 
gemaakt heeft en de signalen die we hebben ontvangen van hondenbezitters en niet-
hondenbezitters. 

Uitgangspunten van ons hondenbeleid 
Ons hondenbeleid dat in hoofdzaak is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening 
bestaat uit vier punten: 

honden zijn altijd aangelijnd, behalve in losloopgebieden; 
speelplekken zijn verboden voor honden; 
hondenpoep wordt altijd opgeruimd; 
hondenbezitters dienen een doeltreffend opruimmiddel bij zich te dragen. 

De vervuiling van de openbare ruimte door honden is een hardnekkig probleem waar 
bewoners zich al jaren aan ergeren. Het geheel voorkomen van hondenpoep in de openbare 
ruimte is, althans op dit moment, niet mogelijk. Veel hondenbezitters zijn van goede wil en 
ruimen de hondenpoep op, maar er blijven toch altijd hondenbezitters die de regels aan hun 
laars lappen. De inspanningen van ons college zijn erop gericht om de problematiek zo goed 
mogelijk te beheersen. Het beleid is erop gericht om via een slimme communicatiestrategie 
het gedrag van hondenbezitters te beïnvloeden. Door de regels te blijven herhalen wordt 
getracht het gedrag van hondenbezitters te veranderen. In de wijken worden ook speciale 
gele hondenpoepbakken geplaatst, zodat het voor iedereen zichtbaar is dat er speciale 
voorzieningen zijn om de poep in te verzamelen. Ook wordt via bebording extra duidelijk 
gemaakt dat op speelplekken geen honden mogen komen. y^^S 
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Uiteraard maakt handhaving deel uit van het beleid, maar wij merken hierbij op dat de 
opruimplicht zeer lastig te handhaven is. Wij verwachten een duurzame gedragsverandering 
te bereiken door een positieve benadering van de hondenbezitter. In onze 
communicatiestrategie zetten we vooral in op gedragsbeïnvloeding en eigen 
verantwoordelijkheid van onze burgers. 
Wij realiseren ons dat deze gedragsbeïnvloeding een kwestie van 'de lange adem' is. Door 
onze boodschap regelmatig te herhalen willen wij bewerkstelligen dat het opruimen van 
hondenpoep en het aanlijnen van de hond straks net zo normaal is als het aanhouden van 
de maximum snelheid op de weg of het niet roken in openbare gebouwen. 

Acties naar aanleiding van de raadssessie 
In de raadssessie vroeg u naar de mogelijkheden handhavers minder zichtbaar te laten zijn 
zodat er stringenter en op heterdaad opgetreden kan worden. Enkele jaren geleden is dit 
reeds toegepast en dat had toen weinig effect. 
Wij zijn voornemens om in het voorjaar van 2014 een actie op te zetten waarbij handhavers 
in gesprek gaan met hondenbezitters, hen nogmaals wijzen op ons beleid en poepzakjes en 
folders uitdelen. 

Naast het herijken van onze communicatiestrategie hebben we de hondenkaart aangepast. 
Voorheen hadden we, naast losloopgebieden en verbodsgebieden, ook zogenaamde 
voorkeursgebieden voor het uitlaten van honden. Deze gebieden zorgden voor 
onduidelijkheid en onbegrip bij de hondenbezitters. Deze voorkeursgebieden zijn komen te 
vervallen. Wij gaan er van uit dat door de aanlijn- en opruimplicht, én de APV-verplichting 
dat mensen adequate opruimmiddelen bij zich moeten hebben, voldoende is gewaarborgd 
dat er geen hardnekkige overlast door hondenpoep meer zal voorkomen. 

Een ander geuit bezwaar betrof de onduidelijkheid over bebording en de geplaatste 
poepbakken. Kortgeleden is een inventarisatie gedaan van de bebording en naar aanleiding 
hiervan wordt de bebording in Hoofddorp op een aantal punten aangepast. 

Er waren veel klachten over de kwaliteit van de plattegronden die verspreid zijn. Deze waren 
onduidelijk en door de enorme hoeveelheid informatie onoverzichtelijk geworden. Doordat 
we de voorkeursgebieden hebben losgelaten en besloten hebben om ook de locaties van de 
poepbakken niet meer op de kaart te vermelden, is de nieuwe kaart veel duidelijker 
geworden. Slechts de losloop- en de verbodsgebieden staan op de kaart vermeld. Tevens 
wordt de hondenfolder niet meer per wijk maar per kern uitgegeven, waardoor de 
hondenbezitter een totaal overzicht heeft waar de verbods- en losloopgebieden liggen. 
Bijgaand treft u de tekst en de plattegrond van de nieuwe folder aan. De nieuwe folder zal in 
een handzaam formaat worden aangeboden aan de Hoofddorpse hondenbezitters. 
Verder zorgen we dat op onze website actuele informatie en kaartmateriaal beschikbaar is, 
naast een uitgebreid overzicht van meest gestelde vragen. 

Instelling klankbordgroep 
Wij zijn tevens voornemens een klankbordgroep te formeren van hondenbezitters en niet-
hondenbezitters. Deze klankbordgroep verzamelt alle opmerkingen en signalen die binnen 
komen en denkt mee over mogelijke aanpassingen van ons beleid. 
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Verdere uitrol van het gemeentelijke hondenbeleid 
Dit jaar zal het hondenbeleid nog worden uitgerold in de kernen Nieuw-Vennep, 
Badhoevedorp en Zwanenburg. De overige kernen worden in de eerste helft van 2014 
voorzien van hondenpoepbakken. De hondenbezitters in deze kernen krijgen ook een 
hondenkaart. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen. 

Bak 
Wethouder Openbare ruimte. Sociale zaken en Welzijn 
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Legenda 

• Speelplek; verboden voor honden 
• Lasloapgebied voor honden 


