
      Fractie: PvdA en CDA Naam: Lianne Mulder en Frans van Erp Onderwerp: Overlast honden Datum indiening vragen: 28-11-2018  Tijdens het politiek uurtje werden er door een inwoner van de gemeente vragen gesteld over overlast van loslopende honden in park de Zuidert. Dit heeft een aantal vragen opgeroepen. 
 
 
Vragen:  
1. Bestaat de mogelijkheid de losloopgebieden te herzien?   Jazeker en daar zijn we ook mee bezig. Samen met de bewoners kijken wij wat de beste plekken zijn voor de losloopgebieden. En ook waar honden juist beter niet kunnen komen. Dat doen wij per dorp/wijk. Want de bewoners (hondenbezitters én niet-hondenbezitters) hebben het meeste last of gemak van de losloopgebieden in hun dorp/wijk. In vijf dorpen hebben wij nu met de dorpsbelangen een voorstel gemaakt. Dat voorstel delen zij daarna nog een keer in hun dorpskrant, zodat alle bewoners van dat dorp erop kunnen reageren. Daarna stelt het college de nieuwe gebieden formeel vast. In 2019 volgen de andere dorpen en ook de wijken van Emmeloord.  Wij doen dit omdat de bestaande losloopgebieden verouderd zijn. De meeste zijn in 1981 aangewezen en daarna niet meer veranderd. Sinds 1981 zijn er nieuwe wijken en straten bijgekomen. Of de wensen van de bewoners zijn veranderd.  Wijkpark De Zuidert is de enige uitzondering. Daar is het losloopgebied in 2013 aangepast, omdat het park toen werd gerenoveerd. Dat is toen op dezelfde manier gedaan als nu in de andere dorpen en wijken: een voorstel van het wijkplatform is gedeeld via de dorpskrant.   
2. Wanneer in 2019 is een vermelding gepland in de krant (Noordoostpolder) 

om de (eventueel geactualiseerde) losloopgebieden onder de aandacht te 
brengen bij de burgers? 
 Als de losloopgebieden opnieuw door het college zijn vastgesteld (zie ook antwoord op vraag 1). Voor dorpen/wijken waarin de bewoners het snel met elkaar eens zijn, kan dat eerder dan voor dorpen/wijken waar meer gesprekken en/of voorstellen nodig zijn. Begin 2019 stellen wij de losloopgebieden van de eerste dorpen vast. En mogelijk komt er ook een inloopavond voor bewoners die vragen hebben over honden.   

3. In veel losloopgebieden zijn de markeerbordjes verdwenen of niet goed 
leesbaar: wanneer zullen deze vervangen worden?  
 Als de losloopgebieden opnieuw door het college zijn vastgesteld (zie ook de antwoorden op vraag 1 en 2). De bordjes die er nu staan, zijn oud en versleten. Zij zijn begin jaren 

’90 geplaatst.   



 
4. Heeft onze gemeente maatregelen voor hoog risico honden zoals 

verplicht aanlijnen of muilkorven en zo ja: hoe wordt op handhaving 
toegezien?  Ja, het college kan besluiten dat een hond een muilkorf moet dragen of dat hij buiten altijd moet worden aangelijnd. Dat staat in onze Algemene Plaatselijke Verordening (art 2:59 APV). De politie doet de handhaving. 

Zo’n gebod kan misschien ook in één keer voor alle hondensoorten met een hoog risico op agressief gedrag. Daarvan bestaat een lijst die door de rijksoverheid is opgesteld. 
 
 
5. Zijn er voldoende afvalbakken waar hondenbezitters hun afval kwijt 

kunnen?  In onze gesprekken met de dorpen en wijken, vragen wij hen ook om plaatsen te kiezen voor hondenpoepbakken. In Emmelhage gebeurt dat nu bijvoorbeeld via een poll waarin de bewoners plekken kunnen kiezen op een kaart. Zo komen de bakken zo op de beste plekken. Wij hopen dat ze dan goed gebruikt worden en dat er minder hondenpoep op straat blijft liggen.                   Datum beantwoording vragen: 3 december 2018 Contactpersoon: Ineke Cornelissen E-mail adres:  i.cornelissen@noordoostpolder.nl Tel: (0527)633501  
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