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ONDERWERP 

 
Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
Op 26 maart 2013 is de nota “Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid” door het college van B&W 
vastgesteld en aansluitend op de TILS lijst geplaatst. Op basis van de beperkte inhoudelijke en 
financiële wijzigingen gekoppeld aan het feit dat het hoofdzakelijk om uitvoeringsmaatregelen gaat 
is geoordeeld dat de herijking een bevoegdheid van het college van B&W was. Naar aanleiding van 
de motie van SP en Weertlokaal wordt deze beleidsnota alsnog voor vaststelling voorgelegd aan de 
Raad. 
 
Op 1 januari 2014 is het nieuwe beleid in werking getreden. De periode tot 1 januari was nodig om 
de fysieke aanpassingen aan de openbare ruimte uit te voeren en een communicatiestrategie uit te 
werken. De planning voor de fysieke aanpassingen, het opruimen van hondentoiletten en het 
verplaatsen van afvalbakken is niet gehaald. Feitelijk is de uitvoering begin januari gestart. Samen 
met wijk- en dorpsraden is in het 4de kwartaal van 2013 gewerkt aan het in kaart brengen van de 
meest frequent gebruikte looproutes. In het 3de kwartaal van 2013 is de communicatiestrategie 
uitgewerkt. Vanuit de strategie is begin januari de communicatie richting de hondenbezitter 
opgestart. In deze communicatie zijn de spelregels vanuit het beleid uitgelegd. De mismatch in de 
timing tussen uitvoering en communicatie heeft tot klachten geleid. Een gevolg hiervan is dat een 
gedeelte van de maatregelen voorzien in de communicatiestrategie achterhaald zijn. Algemeen kan 
gesteld worden dat de klachten niet inhoudelijk over het beleid gingen maar wel over het feit dat 
het beleid van kracht is geworden en de fysieke maatregelen nog niet waren afgerond.  
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Uit de resultaten van de burgerpeiling en bewonersbijeenkomsten in de wijken en dorpen komen 
steevast gekende ergernissen naar voren.  
De meest ervaren overlast komt van hondenpoep, rommel op straat en verkeersoverlast. Om een 
oplossing te bieden aan de overlast van hondenpoep was het gewenst het beleid op onderdelen aan 
te passen. Deze aanpassing heeft geleid tot de nota “Evaluatie en herijking Hondenpoepbeleid”. 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Doel van de herijking van het beleid was de overlast door hondenpoep te beperken door hiervoor 
duidelijkheid te verschaffen. Het voorliggende beleid zet voornamelijk in op een gedragscampagne 
door stimuleren en communiceren. De bijstelling van hondenpoepbeleid dient de klachten over 
hondenpoepoverlast te verminderen door in te steken op bewustwording, maar heeft niet tot doel 
de overlast te voorkomen. Door uitvoering te geven aan de maatregelen in de bijgaande 
beleidsnota “Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid” wordt aan het aanpakken van de grootste 
ergernis voldaan. Het beleid zet in op het voorkomen van overlast door actieve opstelling in de 
vorm van communicatie en handhaving. Overigens het merendeel van de hondenbezitters is zich 
bewust van de overlast door hondenpoep.  
 
Aanpak in een notendop: 
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- Betere spreiding van de afvalbakken en deze ook inzetten voor hondenpoep; 
- Creëren van looproutes voor de hondenbezitters.  
- Opruimen hondentoiletten en herinrichten als gemeentelijk plantsoen; 
- Overal opruimplicht, ook op de uitrengebieden; 
- Stimuleren door middel van positieve benadering hondenbezitters; 
- Inzetten op naleven van het beleid, handhaving en controle. 
 

COMMUNICATIE 
 
Voor het informeren van alle burgers van de gemeente Weert en gerichte communicatie te voeren 
met de hondenbezitters is een communicatiestrategie uitgewerkt. Deze strategie zet voornamelijk 
in op een positieve benadering van de hondenbezitter. 
Door de communicatie in lokale media maak je naar alle burgers duidelijk welk beleid door de 
gemeente Weert gevoerd wordt en dit vergroot tegelijk het acceptatie niveau van honden in de 
openbare ruimte. Door gerichte communicatie naar hondenbezitters wordt gewerkt aan 
bewustwording van de hondenbezitters, met als doel het gedrag te veranderen. 
Voor het hondenpoepbeleid is een aparte pagina op de site van gemeente Weert ingericht. Hierop 
is het beleid voor de burgers na te lezen. Op deze pagina staan eveneens de meest gestelde 
vragen van de afgelopen periode.  
 

EVALUATIE 
 
Het beleid heeft tot doel in te zetten op een gedragsverandering, dit vergt tijd en maatwerk. Om de 
effecten van het nieuwe hondenpoepbeleid zichtbaar te maken is een nulmeting gedaan in de vorm 
van een internetpoll via Weertdegekste. Deze internetpoll is niet helemaal representatief te 
noemen, maar geeft wel een beeld van de algemene beleving. De beleving op schaal van de 
gemeente zal gehanteerd worden in de evaluatie van het nu voorliggende hondenpoepbeleid die is 
voorzien in het 3e kwartaal van 2014.  
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 Het advies van de raadscommissie is: 

 
  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 

 
agenderen als hamerstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  De SP geeft aan dat de communicatie goed is geweest omdat het beleid  bekend 

is. Er is echter niet minder overlast en er zijn te weinig voorzieningen  m.b.t. het 
deponeren van hondenpoep getroffen. Het CDA vindt dat mensen die het goed 
doen beloond zouden moeten worden. De mentaliteit moet veranderen. Het CDA 
is verder verbaasd dat de hoogte van de boetes niet bekend is bij de burger en 
dat honden in de Muntpassage worden gedoogd. D66 vindt eveneens dat de 
mentaliteit van de eigenaren veranderd moet worden. Een oplossing is er niet 
direct. De VVD vraagt zich af of op een  bordje, bijvoorbeeld bij een ravotplaats, 
aangegeven kan worden wat de kosten per overtreding zijn. WL geeft aan dat er 
nog veel klachten zijn. De vraag is of in gesprek gegaan kan worden met de 
wijkraden om na te gaan of de afvalbakken op de juiste plaats staan. De PvdA 
vindt dat het beleid meer moet opleveren dan alleen een 
mentaliteitsverandering. Er moet goed gehandhaafd worden en hier moet niet 
op bezuinigd worden. 
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VOORSTEL COLLEGE 
 
De raad voorstellen de nota evaluatie en herijking van het hondenpoepbeleid vast te stellen. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000739 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
De nota evaluatie en herijking  hondenpoepbeleid vast te stellen. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


