IN HARDERWIJK ANDERS OMGAAN
MET HONDENBELEID
SAMEN AAN DE SLAG MET ALS DOEL:

BLIJE HONDEN

BLIJE HONDENBEZITTERS

BLIJE NIET-HONDENBEZITTERS

AANLEIDING
Bewoners in Stadsdennen hebben een klacht gemeld richting de gemeenteraad over overlast
van hondenpoep, met name in de zomer. Als reactie hierop kwam uit de politiek de oproep om
een opruimplicht van hondenpoep, het gehele jaar, overal in de bebouwde kom van Harderwijk
en Hierden in te stellen.

Harderwijk Anders vindt dat we niet alleen moeten focussen op de overlast van hondenpoep en
dat het streven moet zijn:

BLIJE HONDEN

BLIJE HONDENBEZITTERS

BLIJE NIET-HONDENBEZITTERS

INLEIDING
In Harderwijk is het goed geregeld voor de hondenbezitters, we hebben de beschikking over:
De hondenwijzer
Een hondenlosloopbos (Strokelbos)
Hondenrennen (uitlaatplaatsen)
Aangewezen hondenlosloopgebieden binnen de bebouwde kom
Een hondenstrand (in aanleg)

HONDENWIJZER
In Harderwijk wonen hondenbezitters en niethondenbezitters, waarbij het belangrijk is dat de
inwoners geen overlast ervaren van honden. Om dit
op een goede manier te regelen, heeft Harderwijk in
2008 de Hondenwijzer opgesteld en uitgegeven.
De Hondenwijzer bevat regels voor baas en hond die
in overleg met hondenbezitters en niethondenbezitters zijn opgesteld, waarbij zorgvuldig
locaties zijn gekozen waar je als hondenbezitter de
hondenpoep mag laten liggen en waar je het moet
opruimen:
De uitlaatstroken

: aangelijnd uitlaten; geen opruimplicht.

De losloopgebieden

: loslopen mits onder appel; geen opruimplicht.

De loslooprennen

: loslopen mits onder appel; geen opruimplicht.

Overig openbaar terrein

: opruimplicht.

Uit de hondenwijzer blijkt dat deze regelmatig wordt herzien, echter Harderwijk
Anders vraagt zich af in hoeverre dit aansluit bij de dagelijkse praktijk en of er een
klankbordgroep is, die hierbij wordt betrokken.
Op diverse plaatsen staan paaltjes die iets anders aangeven dan in de Hondenwijzer
wordt vermeld.
En er zijn nog andere onduidelijkheden in de Hondenwijzer. Zo blijkt bijvoorbeeld de
informatie in het boekje niet overeen te komen met de informatie op de
gemeentelijke website. Goed gedrag begint bij heldere en eenduidige spelregels!

VOORZIENINGEN
Harderwijk heeft een groot stuk bos, per wijk een aantal
hondenrennen/uitlaatplaatsen waar de honden los mogen lopen en
ook een paar hondenlosloopgebieden binnen de bebouwde kom.
Voor de honden is een bezoek aan een van deze voorzieningen een
sociaal gebeuren, ze leren er hond te zijn.

HONDENSTRAND (Crescentplas gereed in 2019)
Op de website van de gemeente Harderwijk Samen
kleuren wij de stad
(https://www.samenkleurenwedestad.nl/stadsidee2017/hondenstrand-harderwijk/ ) werd een
hondenstrand als stadsidee ingediend aan de ijsbaan.
Uiteindelijk is voor het gewonnen hondenstrand
gekozen voor een plek aan de Crescentplas, omdat deze
realisatie eerder mogelijk zou zijn en de ontwikkelingen van de Wellen al in de pijplijn waren, zodat de
optie van 2 mogelijkheden (Crescentplas en ijsbaan) om honden het water in te kunnen laten een betere
optie leek. Het hondenstrandteam werd dan ook uitgenodigd voor de klankbordgroep Wellen om er voor
te zorgen dat deze stem gehoord werd. Ondertussen is ook dit proces in een gevorderd stadium.

WAAROM ZIJN LOCATIES ZONDER OPRUIMPLICHT VOOR DE HOND
VAN BELANG
Voor honden zijn geuren ontzettend belangrijk. Zoals wij de wereld voornamelijk waarnemen met onze
ogen, leeft de hond in een geurenwereld. Dat betekent niet alleen dat geuren hem diep interesseren,
maar ook dat geuren een belangrijke plek innemen in de onderlinge communicatie. Geursignalen maken
onmiskenbaar deel uit van de hondentaal.
Plas en poep bevatten voor de hond een schat aan informatie. Sekse, gezondheids- en gemoedstoestand
van de andere hond, wanneer hij of zij er was en waarschijnlijk nog veel meer. Iedere hondeneigenaar
herkent waarschijnlijk wel de aandacht die honden hebben voor plas- en poep. Niet alleen om aan te
snuffelen, maar ook om het zelf op de juiste plaatsen achter te laten.
Vooral de reuen zijn meesters is het veelvuldig markeren met urine. Maar ook de ontlasting kan met veel
zorg op bijvoorbeeld een graspol of boomstronk worden achtergelaten. Voor honden zijn dit niet te
missen geursignalen die informatie geven over hun omgeving.
Een beetje zoals wij de krant lezen om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wereld, ‘leest’ de
hond achtergelaten geursignalen om op de hoogte te zijn van wat er speelt in zijn leefomgeving.

HANDHAVING OP
GEDRAGSVERANDERING
Handhaving van een volledige opruimplicht is niet uitvoerbaar.
De praktijk bewijst dit, doordat een deel van de hondenbezitters
niets opruimen. Een gedragsverandering heeft dus de voorkeur
en kan worden ingezet met het uitvoeren van onze voorstellen.

VRAGEN
Er zijn een aantal (praktische} vragen die naar boven komen en waar wij de komende tijd mee aan de slag
gaan:
Hoeveel klachten over hondenpoep heeft de gemeente in 2018 en 2019 ontvangen en welke locaties
betreft dit?
Hoe vaak gaat het samenleven met honden en honden uitlaten goed? Wat is de algemene beleving
per wijk?
Hoe ruimt iemand met een beperking hondenpoep op? Denk aan iemand in een rolstoel.
Hoe ruim je diarree van je hond op?
Hoeveel hondenpoepzakjes zijn er dagelijks nodig voor het opruimen van hondenpoep?
Is het gebruik van dit aantal hondenpoepzakjes duurzaam?
Hoeveel prullenbakken/hondenpoepzakjeshouders zijn er nodig en hoeveel medewerkers van de
gemeente zijn er nodig om deze te legen/aan te vullen?
Als er hondenpoep opgeruimd moet worden, moet dan ook de poep van elk ander huisdier
opgeruimd worden, denk hierbij vooral aan katten en paarden?
Wat is de relatie tussen de hondenbelasting en de bekostiging van faciliteiten voor het uitlaten van
honden, inning en controle van hondenbelasting, handhaving op hondenuitlaten/-poep en het
opruimen van hondenpoep?

VOORSTELLEN
Harderwijk Anders is geen voorstander van een volledige en algemene opruimplicht van
hondenpoep in Harderwijk en Hierden en stelt het volgende voor:
Acute zwaarwegende klachten over hondenpoep dienen direct serieus te worden genomen door Snel
Herstel door de hondenpoep te verwijderen bij bijvoorbeeld stankoverlast bij warme zomers of bij
zichtlocaties (te vergelijken met overlast door zwerfafval).
Daar waar overlast van hondenpoep zou kunnen ontstaan, dient een oplossing te worden gezocht,
zoals het vaker reinigen van de locaties waar geen opruimplicht is.
Per wijk willen wij bewoners uitnodigen en met hen de kaart uit de Hondenwijzer bespreken en
eventueel aanpassingen aan de gemeente voorstellen (klankbordgroep starten).
Iedere wijk krijgt een wandelroute waar stroken zijn opgenomen waar geen opruimplicht geldt en
honden hun “krant” kunnen lezen. Aan elke wandelroute staan dispensers met hondenzakjes en een
afvalbakken gekoppeld.
De wandelroutes per wijk worden onderling met elkaar verbonden.
De wandelroutes worden duidelijk herkenbaar en onderscheidend ten opzichte van andere
wandelpaden aangelegd, bijvoorbeeld door er schelpenpaadjes van te maken.
Het Strokelbos (hondenlosloopgebied) wordt aantrekkelijker gemaakt, zodat overlast in de wijken
verminderd wordt, door het plaatsten van onder meer hondenspeeltoestellen.

