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Verantwoording  
 

Op 30 oktober 2014 is er een bewonersbijeenkomst geweest waar alle inwoners van de 
gemeente Gennep waren uitgenodigd om mee te praten. De uitkomsten van deze avond zijn 
gebruikt voor het raadsvoorstel hondenbeleid dat is behandeld en goedgekeurd in de 
vergadering van 22 juni 2015. In dit raadsbesluit is opgenomen dat er een meerjarig 
uitvoeringsplan wordt opgesteld. Dit uitvoeringsplan is goedgekeurd door het college op 19 juli 
2016. 
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1. INLEIDING 
Hondenoverlast (vooral hondenpoep) wordt tijdens de wijkbezoeken vaak als een van de grootste 

ergernissen genoemd. Door het ontbreken van beleid werd hondenoverlast ad hoc en niet integraal 

opgepakt. Klachten konden hierdoor onvoldoende snel en accuraat worden opgepakt en de 

oplossingen waren vaak van korte duur. Daarnaast ontvangt de gemeente wel hondenbelasting en 

zijn er financiële middelen om hondenoverlast structureel aan te pakken. Deze achtergrond vormt de 

basis om te komen tot nieuw hondenbeleid vertaalt naar uitvoeringsmaatregelen. 

Op 30 oktober 2014 is er een bewonersbijeenkomst geweest waar alle inwoners van de gemeente 

Gennep waren uitgenodigd om mee te praten. De avond was goed bezocht en er is constructief 

meegedacht. De uitkomsten van deze avond zijn gebruikt voor het voorstel hondenbeleid dat de raad 

heeft vastgesteld in zijn vergadering van 22 juni 2015. De (financiële) kaders van het nieuwe 

hondenbeleid zijn door de raad vastgesteld aan de hand van verschillende scenario’s. 

De raad heeft voor de volgende kaders gekozen: 

 er worden binnen drie jaar voorzieningen (hondenspeelplaatsen en hondenuitlaatplaatsen) 

gerealiseerd in iedere kern; 

 de handhaving zal strenger worden opgepakt zodra de voorzieningen zijn geplaatst; 

 er wordt actiever en duidelijker vanuit de gemeente gecommuniceerd wat er verwacht 

wordt van de hondenbezitters en welk hondenbeleid de gemeente Gennep voorstaat. De 

communicatie naar bewoners en hondenbezitters is positief en opbouwend; 

 er wordt (meer) geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van hondenoverlast. 

 

Met het gekozen scenario wordt recht gedaan aan de inbreng van de inwoners tijdens de 

bewonersbijeenkomst.   

Deze kaders zijn in de tijd weggezet om opgepakt en uitgevoerd te worden. In bijlage 1 vindt u deze 

terug.  
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2. VOORZIENINGEN 
 

Vanaf 2016 zullen er gedurende drie jaar hondenspeelplaatsen en hondenuitlaatplaatsen in de 

openbare ruimte worden gerealiseerd. Binnen deze drie jaar moet er in elke kern een 

hondenuitlaatplaats zijn en in de kern Gennep drie. Daarnaast krijgen alle kernen ook een 

uitlaatplaats of -strook waar de hond mag loslopen. De opruimplicht vanuit de APV blijft van kracht. 

Om hondenbezitters hierbij te ondersteunen, krijgen vuilnisbakken op bekende overlast locaties een 

houder met poepzakjes om zo de hondenpoep ook meteen te kunnen opruimen. Verder worden op 

bepaalde locaties, zoals speelplaatsen en groengebieden, meer prullenbakken geplaatst, zodat de 

eigenaar zich eenvoudig en snel kan ontdoen van de hondenpoep. Tenslotte zal de poepzuiger zes 

keer per jaar in de gemeente Gennep rondrijden. Tijdens deze route worden alle kernen aangedaan 

(niet het buitengebied).  

 

2.1 Hondenspeelplaatsen en hondenuitlaatplaatsen 

Voor het aanwijzen van de hondenspeelplaatsen en hondenuitlaatplaatsen worden er 

bewonersavonden georganiseerd. Hiervoor wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de bestaande 

overleggen van de wijk- en dorpsraden. Tijdens deze bewonersavonden wordt er gekeken waar in de 

wijk een hondenspeelplaats en hondenuitlaatplaats het beste past. Zowel hondenbezitters als niet-

hondenbezitters kunnen aanschuiven.  

In overleg wordt bepaald hoe de inrichting van de voorziening en de openbare ruimte eromheen 

eruit komt te zien. Met deze informatie wordt er een inrichtingsplannetje gemaakt. Dit plan wordt 

ter toetsing nog een keer voorgelegd aan de bewoners. Door aan de voorkant inwoners te betrekken 

bij het aanwijzen van de locatie en de inrichting is de verwachting dat de aangewezen plek voor de 

voorziening op meer draagkracht binnen de wijk kan rekenen. 

Er is op dit moment één hondentoilet in de gemeente Gennep, deze staat in de wijk ‘Op de Logte’. 

Deze voorziening voldoet niet aan de kaders die zijn opgesteld tijdens de bewonersavond van 30 

oktober 2014. Zo is er geen speelvoorziening voor de hond, is het toilet te klein om je hond in uit te 

laten en staat er geen prullenbak met poepzakjes. Er zijn al contacten met de wijkraad om deze 

locatie als eerste aan te pakken. Daarnaast is er inmiddels ook met de wijk Gennep-Zuid contact 

gelegd voor het realiseren van een dergelijke voorziening. 

 

2.2 Vuilnisbakken en poepzuiger 

Alle hondenspeelplaatsen en hondenuitlaatplaatsen krijgen een prullenbak met poepzakjes zodat de 

eigenaar van de hond zich snel kan ontdoen van de hondenpoep. Daarnaast zal er goed worden 

gekeken naar de behoefte aan extra prullenbakken met poepzakjes bij speelplaatsen en 

groengebieden. Tenslotte wordt tijdens de bewonersavonden ook geïnventariseerd welke bestaande 

prullenbakken uitgerust moeten worden met poepzakjes.  

Daarnaast zal de poepzuiger 6x per jaar in de gemeente rijden (tot nu toe was dit 2X per jaar). De 

route wordt opnieuw ingedeeld en aangepast vanuit de vergroting van het gebied en de verhoging 
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van de frequentie. De poepzuiger zal in ieder geval tijdens iedere ronde de hondenspeelplaatsen en 

hondenuitlaatplaatsen aandoen zodat deze voorzieningen en ook de directe omgeving schoon is.  

2.3 Wet- en regelgeving 
Als de inwoners van een wijk meedenken over een nieuwe locatie, moet vooraf duidelijk zijn waar je 

een voorziening kunt plaatsen en waar niet. De hondenuitlaatsplaats of hondenuitlaatstrook wordt 

afgezet met een hekwerk. Voor het plaatsen van het hekwerk moet er eerst getoetst worden of de 

voorziening voldoet aan de wet- en regelgeving. Hierbij zijn twee aspecten van belang:  

 Gebruik van de locatie 
Het gebruik van een hondenuitlaatplaats of hondenuitlaatstrook mag binnen een bestemmingsplan 

als de bestemming van de locatie ‘Groen’ is. Het gebruik van de voorziening binnen andere 

bestemmingen kan ook mogelijk worden gemaakt, maar hiervoor dient dan een ruimtelijke 

procedure gevolgd te worden. 

 Activiteit Bouwen 
Het hekwerk rondom de hondenuitlaatplaatsen of hondenuitlaatstrook is een ‘bouwwerk niet zijnde 

een gebouw’. Het plaatsen van hekwerken tot 1 meter hoogte is vergunningsvrij. Mochten de hekken 

toch hoger moeten worden, dan is er de verplichting om een omgevingsvergunning aan te vragen. 

Daarbij moet er opnieuw een toets plaatsvinden van het bestemmingplan. 

Tijdens de komende bewonersavonden is het van groot belang om het bovenstaande als kaders mee 

te nemen. Het aanvragen van een omgevingsvergunning zal leiden tot een langere doorlooptijd. Dit 

heeft dan ook gevolgen voor de uitvoering.  
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3. HANDHAVING  
 

De regels van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) die betrekking hebben op 

honden(overlast) worden strenger gehandhaafd. Op deze manier wordt de overlast van honden 

strenger aangepakt. Hiertoe zal de BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) direct beboeten bij 

een overtreding. Op de website van de gemeente Gennep zal duidelijk worden aangegeven dat er 

streng(er) gehandhaafd zal worden. Tevens zal op de website een link worden opgenomen waar 

overlast van honden gemeld kan worden. Op deze manier kan er snel en accuraat gereageerd 

worden. 

 

3.1 APV artikelen  

De APV artikelen waarop gehandhaafd wordt, zijn: 

 Artikel 2.57 "Loslopende honden" 

 Artikel 2.58 "Verontreiniging door honden" 

 Artikel 2.59 "Gevaarlijke honden" 

Deze artikelen betekenen kort dat hondenbezitters de poep van hun hond moeten opruimen en dat 

honden aangelijnd moeten zijn in de bebouwde kom. Als de hondenbezitter of degene die de hond 

uitlaat zich niet houdt aan deze artikelen, zal de BOA een boete uitschrijven. Vanuit het gegeven 

signaal tijdens de bewonersavond, is dit in 2016 al actiever opgepakt. Zo wordt er sneller een boete 

uitgeschreven en heeft er al surveillance in burger plaatsgevonden door de BOA.  

 

3.2 Handhavingsacties 

De BOA’S hebben naar aanleiding van het raadsbesluit van 22 juni 2015 extra uren gekregen om de 

overlast van honden aan te pakken. Hiermee kan handhaving van hondenoverlast structureel worden 

opgepakt. De Boa’s zullen deze uren gebruiken om mensen aan te spreken op hun gedrag en te 

beboeten tijdens de reguliere rondes door de kernen. Ook zullen er gerichte acties worden opgezet. 

Zoals het surveilleren in burger, extra controle op plekken waar overlast bekend is en 

seizoensgebonden acties. 
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4. COMMUNICATIE 
 

Communicatie wordt breed ingezet, niet alleen de gemeentelijke communicatiekanalen worden 

benut, maar ook hondenverenigingen e.d. worden betrokken bij het uitdragen van deze boodschap. 

De gemeente wil op de volgende manier de communicatie over het hondenbeleid actief uitdragen. 

 

4.1 Folder Hondenbeleid 
Er wordt een folder uitgebracht. De folder heeft een positieve insteek met als grondhouding “Samen 

houden we het schoon”. Deze nieuwe folder geeft duidelijk aan wat er van de burger wordt verwacht 

en wat de burger van de gemeente Gennep mag verwachten. De folder wordt huis-aan-huis 

verspreid en bevat een kaart met daarop alle voorzieningen zoals de prullenbakken en 

hondenuitlaatplaatsen. Daarnaast zal de folder ook ingaan op de spelregels die gelden voor iedere 

hondenbezitter (o.a. aanlijn- en opruimplicht). 

De huis-aan-huis verspreiding is eenmalig. Hiervoor is gekozen omdat dan alle inwoners van 

gemeente Gennep op de hoogte zijn van de regels. Na deze mailing worden de folders alleen nog 

meegegeven aan hondenbezitters die hun hond komen aangeven bij de gemeente Gennep. 

 

4.2  Website 
Voor hondenbeleid wordt een aparte pagina gemaakt op de gemeentelijke website. Naast de 

algemene informatie zoals opgenomen in dit document, zal hier ook de volgende informatie te 

vinden zijn: 

 Kaartje met hondenvoorzieningen 

 Hondenbelasting; 

 Meldpunt hondenoverlast 

 Regels APV 

 Folder digitaal 

 Informatie over hondenpoepzuiger  

 

4.3  Successen vieren 
Om actief het (nieuwe) hondenbeleid uit te dragen wordt er een feestelijk moment gekozen als de 

eerste en laatste hondenspeelplaats en hondenuitlaatplaats wordt opgeleverd. Daarnaast zullen we 

regelmatig via social media en de 1Gennep berichten over de oplevering van de andere 

uitlaatplaatsen. Er zal periodiek een stukje gepubliceerd worden waarin de inwoners van de 

gemeente Gennep ook worden aangesproken op hun eigen gedrag en worden gewezen op de regels 

die gelden. 
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5. FINANCIEN 
 

Tijdens de gemeenteraadvergadering zijn de (nieuwe) financiële kaders voor de komende drie jaar 

(2016-2018) vastgesteld. Dit betreft dan de volgende aspecten: 

 Voorzieningen (€ 29.425,-) 

 Handhaving (€ 35.750,-) 

 Communicatie (€ 2.000,-) 
 

Deze investeringen vinden over een periode van 3 jaar plaats. Dit betekent dat in 2019 de externe 

kosten dalen. Wel zal er vanaf die datum sprake zijn van vervangings- en onderhoudskosten. Het 

(positieve) verschil in kosten kan opnieuw ingezet worden ten behoeve van hondenbeleid. 
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BIJLAGE 1 
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6x per jaar poepzuiger                                                       

Handhaving                                                       

inventariseren prullenbakken                                                       

folder                                                       

                                                        

wijk op de Logte                                                       

Locatie en inrichting van de voorziening 
bepalen i.s.m. bewoners                                                        

Aanleg voorzieningen                                                       

Aanpassen planningen buitenwerk                                                       

                                                        

Ottersum                                                       

Locatie en inrichting van de voorziening 
bepalen i.s.m. bewoners                                                        

Aanleg voorzieningen                                                       

Aanpassen planningen buitenwerk                                                       

                                                        

Wijk 2 Gennep                                                       

Locatie en inrichting van de voorziening 
bepalen i.s.m. bewoners                                                        

Aanleg voorzieningen                                                       

Aanpassen planningen buitenwerk                                                       

                                                        

Ven-Zelderheide                                                       

Locatie en inrichting van de voorziening 
bepalen i.s.m. bewoners                                                        

Aanleg voorzieningen                                                       

Aanpassen planningen buitenwerk                                                       

                                                        

Milsbeek                                                        

Locatie en inrichting van de voorziening 
bepalen i.s.m. bewoners                                                        

Aanleg voorzieningen                                                       

Aanpassen planningen buitenwerk                                                       

                                                        

Heijen                                                       

Locatie en inrichting van de voorziening 
bepalen i.s.m. bewoners                                                        

Aanleg voorzieningen                                                       

Aanpassen planningen buitenwerk                                                       

                                                        

Wijk 3 Gennep                                                       

Locatie en inrichting van de voorziening 
bepalen i.s.m. bewoners                                                        

Aanleg voorzieningen                                                       

Aanpassen planningen buitenwerk                                                       





 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door het college op  juli 2016 


