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Onderwerp Hondenpoep 
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7 mei 2014 

 
Nummer 

 
RV-1413 

  
Steller vraag Evert van Kampen Fractie CDA 
 
Portefeuillehouder 

 
H. Verhees 

 
Steller 

  
G. v. Woezik 

  
Datum afdoening 28-05-2014 
 
 
Vraag 
Het probleem van de hondenpoep is in Deurne nog niet voldoende opgelost. De laatste 
tijd wordt ik geregeld aangesproken door mensen die zich ergeren aan de plasticzakjes 
die rondslingeren op de uitlaatveldjes. 
Bij de hondenuitlaatplaatsen staan niet overal hondenpoepbakken. Onder andere niet bij 
de  Dintel en Zeilbergsestraat/ Veldstraat en de Stijn Streuvelslaan. Zo ook in Vlierden en 
St. Jozefparochie. 
De hondenbezitters willen de route naar de uitlaatplaats graag schoon houden en 
gebruiken daarom de plasticzakjes. Maar bij de uitlaatplaats staat geen bak waar ze de 
zakjes in kunnen gooien, dus die worden gewoon op het uitlaatveld gegooid. Heel veel 
mensen ergeren zich eraan. Verder in de wijk de Heiakker staan er wel bakken, die ook 
op tijd geleegd worden. Daar is het wel goed geregeld, zo ontstaat er rechtsongelijkheid. 
De hondenbezitters betalen niet voor niets hondenbelasting. 
Ik heb het er ook al eens ambtelijk overleg gehad,  maar men wist niet direct een 
oplossing, maar men erkende het probleem wel. 
 
Daarom is mijn vraag: kan dat snel opgelost worden door bakken te plaatsen? 
 
Antwoord 
Naar aanleiding van uw vraag kan ik u onderstaande berichten: 
  
Hondenbeleid in relatie tot aanwezige hondenvoorzieningen 
Er is in het hondenbeleid (2010) bepaald waar en hoeveel hondenvoorzieningen er 
moeten zijn. Volgens dit beleid zijn er op dit moment voldoende voorzieningen. 
Het budget wat we jaarlijks tot onze beschikking hebben is hierop afgestemd. Vanuit dit 
budget wordt het volgende bekostigd: 

- Reinigen van de bakken 
- Reinigen van de uitlaatplaatsen 
- Reinigen van de 2 ondergrondse voorzieningen 
- Incidentele vervanging bij vandalisme. 

 
Volgens huidige beleid is er op dit moment geen noodzaak om het aantal bakken uit te 
breiden. De uitwerking van het beleid wordt echter anders beleefd.  
 
Aanpassing beleid en uitvoering 
Mogelijk moet het beleid worden aangepast. In september wordt een voorstel aan het 
college aangeboden waarin noodzaak en mogelijkheden voor het vernieuwen van het 
beleid worden beschreven.  U wordt over  de uitkomst hiervan geïnformeerd door een 
raadsinformatiebrief. 


