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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het college werkprogramma is binnen het programma Veiligheid en Handhaving 

het ‘strikt handhaven van het beleid door hondenbezitters’ als speerpunt benoemd. 

Op 27 oktober 2011 is tijdens de behandeling van een notitie over veiligheidsbeleid 

geconstateerd dat dit hondenbeleid niet of niet voldoende is vastgelegd om strikt te 

kunnen handhaven. 

1.2 Probleemstelling 

In de gemeente Hillegom staat, net als in veel andere gemeenten, hondenpoep in de 

top drie van grootste ergernissen. De overlast wordt niet altijd bewust door de 

hondenbezitter veroorzaakt, maar klaarblijkelijk wordt deze wel door velen zo 

ervaren. Deze problematiek heeft zijn oorsprong in verschillende oorzaken: 

 Op dit moment is hondenbeleid niet of niet voldoende vastgelegd om strikt te 

handhaven.  

 Een aantal hondenbezitters heeft niet de discipline om uitwerpselen op te 

ruimen, terwijl in de APV wel een opruimplicht is opgenomen. 

 Bestaande voorzieningen blijken onvoldoende te werken. 

 Regelgeving en voorzieningenaanbod zijn niet bij iedereen bekend en dit 

leidt tot onduidelijkheid. 

1.3 Doelstelling 

Met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt gezorgd voor een 

veilige omgeving waar gebruikers zo weinig mogelijk risico lopen op materiële of 

persoonlijke schade. Ook zal de (leef)omgeving voor bewoners en bedrijven 

aangenaam en bruikbaar moeten zijn. Een aangename leefomgeving heeft een 

positieve invloed op ons welbevinden. 

 

Juist twee concrete klein ogende aspecten van de openbare ruimte, hondenpoep en 

zwerfafval, hebben blijkbaar groot effect op de beleving van de openbare ruimte. 

Beiden worden vooral door het gedrag van de burger beïnvloed. Op een goede 

manier samenleven in een prettige buurt is belangrijk voor alle inwoners van 

Hillegom.  

 

Deze nota heeft onder andere tot doel om de hoeveelheid hondenpoep in de 

openbare ruimte terug te dringen zonder het welzijn van honden aan te tasten. Dit 

wordt gerealiseerd door middel van passende voorzieningen en adequate 

handhaving. 
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2. Schets huidige situatie 

2.1 Regels, beleid en handhaving 

Tot op heden heeft de gemeente Hillegom geen specifiek hondenbeleid. Het 

gehanteerde handhavingsbeleid is vastgelegd in de artikelen 2.57 en 2.58 van de 

APV. Op dit moment is hondenbeleid niet of niet voldoende vastgelegd om strikt te 

kunnen handhaven.  

2.3 Informatie en communicatie 

De gemeente voert geen actieve communicatie ten aanzien van het 

hondenpoepprobleem, de regelgeving of het beleid. 

Uit de onderzoeksresultaten van het Burgerpanel blijkt dat van de 308 respondenten 

106 personen slecht of heel slecht op de hoogte zijn van de regels voor honden in 

de openbare ruimte. 118 Respondenten geven aan dat zij niet goed en niet slecht op 

de hoogte is van de regelgeving. Slechts 76 respondenten geven aan goed of heel 

goed op de hoogte zijn van de regelgeving over honden. 

Om de bekendheid met de regelgeving te verbeteren zal ingezet worden op een 

verbeterde informatie en communicatie.
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3. Aanpak 

3.1 Visie 

Hillegom werkt aan een gedragsverandering. Het opruimen van vuil (zowel zwerfvuil 

als hondenpoep) behoort een normale zaak te zijn.  

3.2 Randvoorwaarden 

Om gedragsverandering teweeg te brengen moet aan een aantal randvoorwaarden 

worden voldaan. 

 

3.2.1 Draagvlak 

Overlast van honden is een probleem dat de hele maatschappij raakt en niet alleen 

hondenbezitters. Door dat algemeen belang te benadrukken en meerdere partijen te 

betrekken bij het zoeken naar een juiste oplossing wordt draagvlak gecreëerd. De 

gemeente Hillegom heeft haar beleid uitgestippeld, waarbij de mening van het 

Burgerpanel is betrokken. Hiermee is de basis gelegd voor een breed gedragen stuk. 

 

3.2.2 Gedragsverandering 

Het is belangrijk dat de hondenbezitters begrijpen waarom hun gedrag moet 

veranderen. Het moet duidelijk zijn wat de nadelige gevolgen zijn van het laten 

liggen van uitwerpselen of van het niet aanlijnen van een hond. Ook moet de wil 

bestaan om aan de regels te voldoen. De voordelen hiervan moeten opwegen tegen 

de nadelen. Daarnaast moet het mogelijk zijn voor de burgers om te kunnen voldoen 

aan de verplichtingen die zij hebben. Tevens moeten er voorzieningen aangeboden 

worden. Tot slot moet de gedragsverandering behouden blijven door positieve 

feedback te geven en te blijven handhaven. 

 

3.2.3 Handhaving 

Zonder controle zal men zich minder snel aan de regels houden en zal het gewenste 

resultaat niet haalbaar zijn. Voor mensen die zich niet aan de regels houden is 

streng handhaven de enige optie. Als mensen ondanks duidelijke regels zich niet aan 

de regels houden volgt een boete. 

Ook het burgerpanel spreekt zich daar duidelijk over uit. Op de vraag of het uitdelen 

van boetes helpt bij het tegengaan van overlast door hondenpoep reageerden 308 

respondenten. 276 Respondenten waren het er mee eens of enigszins mee eens dat 

bekeuren nuttig is.  

Op de vraag of de opsporingsambtenaren meer tijd hieraan moeten besteden 

reageerden ook 308 respondenten. 259 Respondenten waren het ermee eens of 

enigszins mee eens dat meer tijd hieraan besteed moet worden. 
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3.2.4 Communicatie 

Regelgeving moet eenvoudig en helder zijn. Om gedragsverandering teweeg te 

brengen moet voor iedereen duidelijk zijn wat er gaat gebeuren, waarom, hoe en 

wanneer. Heldere regels zonder uitzonderingen werken het best, hiermee voorkom 

je dat iemand zich verschuilt achter onwetendheid. De bebording dient tot een 

minimum te worden beperkt. Daarnaast moet het hondenbeleid blijvend onder de 

aandacht worden gebracht. Voorts is het belangrijk dat de voortgang van het beleid 

met de burgers wordt gecommuniceerd. 
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4.  Maatregelplan 

4.1 Juridische basis 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn artikelen opgenomen met 

betrekking tot honden, op grond waarvan het college aanwijzingsbesluiten kan 

nemen. Deze artikelen vormen de juridische basis voor het hondenbeleid.  

 

De nieuwe regelgeving komt in het kort op het volgende neer: 

1. Opruimplicht in de hele gemeente; 

2. Verplichting tot het bij zich hebben van een opruimmiddel; 

3. Gebieden aanwijzen waar geen aanlijnplicht geld voor honden; 

4. Aanlijnplicht met uitzondering van aangewezen gebieden; 

 

4.1.1 Opruimplicht 

Straatverontreiniging door hondenuitwerpselen is niet alleen een ergernis van velen, 

maar kan ook gevaren opleveren voor de volksgezondheid. Tevens kan het voor 

honden dodelijke canine parvo virus worden verspreid via de uitwerpselen. Daarom 

is in de APV de opruimplicht opgenomen. Het niet opruimen van de 

hondenuitwerpselen is strafbaar gesteld.   

 

Voor de gehele gemeente Hillegom geldt een algemene opruimplicht. De 

opruimplicht geldt voor alle openbare plaatsen. In eerste instantie gaat het hierbij 

om ‘openbare plaatsen’, alle straten, wegen en openbare ruimten die voor iedereen 

vrij toegankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn: openbare plantsoenen, speelweiden, 

parken en de vrij toegankelijke gedeelten van overdekte passages, winkelgalerijen. 

De opruimplicht geldt ook voor de aangewezen losloopplaatsen, zowel binnen als 

buiten de bebouwde kom. 

 

4.1.2 Verplichting tot het bij zich hebben van een opruimmiddel 

Hondenbezitters zijn verplicht om hulpmiddelen bij zich te hebben zodat 

uitwerpselen onmiddellijk kunnen worden verwijderd. De verplichting om een 

opruimmiddel bij zich te hebben geeft de Boa’s een duidelijk toetsingsmiddel. Het is 

nagenoeg onmogelijk om iemand te betrappen op heterdaad. Uit jurisprudentie is 

gebleken dat de hand ook als opruimmiddel wordt gezien. Om dat probleem te 

ondervangen wordt in de APV gesproken over een ‘doeltreffend middel dat geschikt 

is voor verwijdering van uitwerpselen’. 

 

4.1.3 Aanlijnplicht  

Artikel 2.57 van de APV beperkt het loslopen van honden op een openbare plaats. 

Met de aanlijnplicht wordt een aantal zaken bewerkstelligd. In de eerste plaats wordt 

de verkeersveiligheid beschermd, loslopende honden die plotseling de weg op 

rennen kunnen een groot gevaar opleveren voor het verkeer. Daarnaast wordt 

beschadiging aan eigendommen van derden, alsmede hinder voor voetgangers, 

voorkomen. Ook wordt verontreiniging (bijvoorbeeld van speelweiden en 
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zandbakken) bestreden. Als laatste wordt door de aanlijnplicht voorkomen dat 

schade en dieren- en mensenleed wordt veroorzaakt door loslopende honden die 

andere dieren of mensen aanvallen. Omdat het los laten lopen van honden bijdraagt 

aan het welzijn van het dier en het plezier van de hondenbezitters, worden verspreid 

over de gemeente losloopplaatsen aangewezen.  

 

4.1.4 Verbod voor honden 

Het verbod om honden op speelterreinen te laten verblijven is al opgenomen in de 

APV (artikel 2:57 lid 1b). Daarnaast kan het college nog andere gebieden aanwijzen 

waar honden verboden zijn.  

4.2 Voorlichting 

Voorlichting is onmisbaar als gewerkt wordt aan het vergroten van draagvlak en het 

bekend maken van wet- en regelgeving. Bovendien kan de gemeente in de 

communicatie aandacht vragen voor de eigen verantwoordelijkheid van de 

hondenbezitter in het opruimen van de hondenpoep. Het beleid wordt pas 

gecommuniceerd nadat dit is vastgesteld en de middelen (de te plaatsen borden + 

de uitvoeringsregels) beschikbaar zijn. 

 

Aftrap beleid 

Zodra het nieuwe beleid is vastgesteld wordt aan elke hondenbezitter een 

informatieve folder toegezonden waarin de nieuwe regels worden uitgelegd. Deze 

folder wordt ook toegezonden aan andere partijen die veel met honden te maken 

hebben. Hierbij valt te denken aan een hondentrimsalon, dierenartsen en 

hondenclubs in Hillegom. In de folder wordt aandacht besteed aan de volgende 

onderwerpen: 

 de noodzaak van de nieuwe regels 

 de voordelen van de nieuwe regels 

 de regelgeving 

 de rol van de Boa’s 

 de sanctiemogelijkheden 

 waar geldt geen aanlijn- en opruimplicht 

 waar geldt een verbod voor de aanwezigheid van honden (speelplekken) 

 contactgegevens 

 

Deze informatie wordt zoveel mogelijk visueel weergegeven, dus ondersteund met 

plaatjes en plattegronden. Alle informatie in één folder schept duidelijkheid en elke 

hondenbezitter kan weten wat het hondenbeleid inhoudt. De Boa’s kunnen hiermee 

argumenten van onwetendheid van een hondenbezitter gemakkelijk weerleggen als 

het tot een discussie komt. 

 

Daarnaast worden alle burgers van Hillegom uitvoerig geïnformeerd over het nieuwe 

beleid door zoveel mogelijk informatiebronnen in te zetten. Het beleid wordt 

uitvoerig belicht in de lokale kranten en op de website van de gemeente om ervoor 

te zorgen dat iedereen kennis kan nemen van het nieuwe beleid. 
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Structurele informatievoorziening 

Ook na de officiële aftrap moet het beleid onder de aandacht blijven. Via 

verschillende informatiekanalen worden periodiek artikelen gewijd aan het honden- 

beleid. Hierbij kunnen onder andere de volgende onderwerpen passeren: 

 introductie Boa’s (wie zijn zij, wat kunnen zij voor u betekenen, waar kunt u 

de Boa’s tegenkomen enz.) 

 de hondenbezitter aan het woord (wat vindt hij/zij van het nieuwe beleid?) 

 de regels in het kort 

 (tussentijdse) evaluaties (heeft het al resultaat? Waar worden de beste 

resultaten geboekt?) 

 

Belangrijk is dat de resultaten van de jaarlijkse evaluatie inzichtelijk worden 

gemaakt. Het publiceren van positieve resultaten werkt als een schouderklopje voor 

de hondenbezitters die zich aan de regels houden. 

4.3 Handhaving 

Handhaving is een heel belangrijk instrument bij het hondenbeleid. Daarom wordt  

specifieke handhavingsactie Hondenbeleid uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de 

actie zeer zichtbaar is. De actie wordt daarom ondersteund door de 

informatievoorzieningen uit het vorig deelhoofdstuk. De actie is als volgende 

opgebouwd: 

- In de eerste twee maanden na vaststelling van het beleid worden 

hondenbezitters aangesproken door de Boa’s om te wijzen op het nieuwe 

beleid. Daarbij wordt een folder overhandigd waarin een samenvatting van 

het beleid is opgenomen. Bij geconstateerde overtredingen wordt niet direct 

een proces verbaal opgemaakt, er worden vooralsnog waarschuwingen 

uitgedeeld.  

- Vanaf de derde maand geldt bij geconstateerde overtredingen een lik-op-

stuk beleid; er wordt direct een proces verbaal opgemaakt, er worden geen 

waarschuwingen meer gegeven. De hoogte van de boetes van deze 

overtredingen zijn landelijk bepaald.  

 

De Boa’s dienen in de beginperiode intensief te controleren en zich veelvuldig in het 

straatbeeld te profileren.  

4.4 Voorzieningen 

Afvalbakken 

In de gemeente Hillegom staan op verschillende plaatsen zogenaamde ‘depotdogs’. 

Deze depotdogs zijn voorzien van een dispenser waarin afvalzakjes worden 

aangeboden voor algemeen gebruik. 

 

Er worden geen nieuwe depotdogs geplaatst. Indien een depotdog geplaatst of 

vervangen moet worden, gebeurd dat door het plaatsen van een reguliere afvalbak 

die de gemeente nu ook al gebruikt. Het voordeel van het vervangen van depotdogs 
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door reguliere afvalbakken is tweeledig. In de eerste plaats is het goedkoper om 

reguliere afvalbakken te plaatsen. Daarnaast kunnen de afvalbakken in dezelfde 

ophaalroute worden geleegd, er hoeft op termijn geen aparte route voor depotdogs 

te worden uitgevoerd. 

 

Afvalzakjes 

Het verstrekken van afvalzakjes blijft de gemeente gratis doen. De distributie wordt 

vereenvoudigd middels uitgiftepunten bij de werf, het gemeentehuis, de 

supermarkten (in combinatie met de Plastic Hero zakken voor het plastic afval) en 

eventueel ook bij andere winkeliers die zich hiervoor kunnen aanmelden.  

Uit evaluatie moet blijken of het noodzakelijk is om meer uitgiftepunten aan te 

wijzen.  

 

Losloopplaatsen 

Gebleken is dat beweging belangrijk is voor zowel de lichamelijke als geestelijke 

gezondheid van een hond. Een hond die altijd is aangelijnd kan gefrustreerd raken 

en kan ongewenst gedrag gaan vertonen, zoals langdurig blaffen of  agressief 

gedrag naar andere honden of mensen. Het is daarom belangrijk dat er plekken zijn 

waar honden los kunnen lopen. Daar staat tegenover dat loslopende honden geen 

gevaar voor de omgeving op mogen leveren.  

 

Op plekken waar voldoende ruimte is, wordt een losloopplaats aangewezen. De 

voorkeur gaat daarbij uit naar lange linten waarbij de hond over een grotere afstand 

met de baas mee kan wandelen zonder aangelijnd te zijn. Een voorwaarde daarbij is 

dat de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht. 

Hondenlosloopplaatsen moeten voldoende afgeschermd zijn, of in ieder geval zo zijn 

ingericht dat het voor zowel hondenbezitters als voorbijgangers duidelijk is welk 

gebied precies een losloopplaats is. Dat wil overigens niet altijd zeggen dat de 

losloopplaatsen afgeschermd moeten worden met een hek of heg. Duidelijke 

bebording is hierbij vaak ook al voldoende.  

4.5 Evaluatie 

Één jaar na de start van het beleid vindt de evaluatie plaats. Hierbij worden de 

resultaten beoordeeld en wordt de mening van de burger gevraagd. Het beleid kan 

hierop worden bijgestuurd. 
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Bijlage 1. APV wijziging  

APV artikelen  

Artikel 2.57 Loslopende honden  

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven 

of te laten lopen:  

a. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zonder dat die hond aangelijnd 

is;  

b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte 

kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college 

aangewezen plaats;  

c. op een openbare plaats zonder voorzien te zijn van een halsband of een 

aangebracht identificatiemerk, dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.  

2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod, genoemd in het eerste lid 

onder a niet geldt.  

3. De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voor zover de 

eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond 

laat begeleiden of als een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar 

gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.  

 

Artikel 2.58 Verontreiniging door honden (01-01-2010) 

1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond 

zich niet van uitwerpselen ontdoet:  

a. op een gedeelte van een openbare plaats dat bestemd is of mede bestemd voor 

het verkeer van voetgangers;  

b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte 

kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;  

c. op een andere door het college aangewezen plaats.  

2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd onder het eerste lid 

onder a niet geldt.  

3. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod 

wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat 

de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.  
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Vernieuwd APV Artikel (2013) 

Artikel 2.58 Overlast en verontreiniging door honden  

1. In dit artikel wordt verstaan onder:  

a. eigenaar van een hond: de eigenaar, de houder en de verzorger van een hond en 

degene die een hond onder zijn hoede heeft;  

b. doeltreffend hulpmiddel: een fysieke voorziening zoals een plastic of papieren 

zakje, schepje e.d. dat geschikt is om uitwerpselen mee op te ruimen.  

2. De eigenaar van een hond is verplicht er voor te zorgen dat die hond zich niet van 

uitwerpselen ontdoet op:  

a. een gedeelte van een openbare plaats dat bestemd is of mede bestemd voor het 

verkeer van voetgangers;  

b. een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte 

kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;  

c. een andere door het college aangewezen plaats.  

3. De eigenaar van een hond is verplicht, indien hij zich met die hond op een in het 

tweede lid genoemde plaats bevindt;  

a. een doeltreffend hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor onmiddellijke 

verwijdering van de uitwerpselen van die hond;  

b. dit hulpmiddel op vordering van een toezichthoudende ambtenaar te laten zien.  

4. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het tweede lid gestelde wordt 

opgeheven indien de eigenaar van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen 

van die hond onmiddellijk worden verwijderd.  

5. De eigenaar van een hond die zich met die hond bevindt op een in het tweede lid 

genoemde plaats dient ervoor te zorgen dat deze is aangelijnd.  

6. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het bepaalde in het vijfde lid niet geldt.  

7. Het is de eigenaar van een hond verboden deze te doen of laten verblijven op een 

voor publiek toegankelijk en kennelijk als zodanig ingericht school- en speelterrein, 

speelweide, zandbak en op een andere kennelijk voor sport- en/of speeldoeleinden 

ingerichte plaats alsmede op een andere door het college aangewezen plaats.  

8. Het bepaalde in het tweede, derde, vijfde en zevende lid geldt niet zover de 

eigenaar van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat 

begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien de 

eigenaar van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.  
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Bijlage 2. Overzicht boetes  
Op basis van het feitenboekje 2012 

zijn de boetes voor onderstaande 

overtredingen bepaald. Voor het niet 

opruimen van hondenpoep  

€ 120,-  

Voor het niet aanlijnen van een hond  € 85,-  

Voor het aanwezig zijn van een hond 

op een plek waar dat verboden is 

(kinderspeelplaatsen e.d. ).  

€ 120,-  

Voor het niet bij zich hebben van een 

doeltreffend hulpmiddel om de 

uitwerpselen van de hond op te 

ruimen.  

€ 85,-  
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Bijlage 3: 

Kostenberekening 

 

Structurele informatievoorziening 600,00€           

Structurele kosten arbeid 47.326,50€     

47.926,50€     

Incidentele informatievoorziening 2.000,00€       

Bebording: aankoop en plaatsen 1.100,00€       

Inrichtingskosten losloopgebieden 1.500,00€       

4.600,00€       

Totale kosten 52.526,50€     

Interne uurprijs medewerkers 121,35€           

Structurele kosten arbeid

Eenmalige kosten

 
 
 

156

234

390

18.930,60€ 

28.395,90€ 

47.326,50€ 

Extra kosten arbeid

   Totaal structureel budget   

Aantal extra uren

Totaal structureel benodigde uren  

Aanvullende uren nodig

Aanvullend budget nodig

Huidige kosten arbeid

Aantal huidige uren

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hondenbeleid gemeente Hillegom 2013                                                                           oktober 2013 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hondenbeleid  

gemeente Hillegom 

Samenvatting 
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1. Samenvatting 

 

In het college werkprogramma is als ‘ Wat te doen’ binnen het programma Veiligheid 

& Handhaving het ‘strikt handhaven van het beleid door hondenbezitters’ als 

speerpunt benoemd. In de gemeente Hillegom staat, net als in veel andere 

gemeenten, hondenpoep in de top drie van grootste ergernissen. 

 

Deze nota heeft tot doel om de overlast door honden en met name de hoeveelheid 

hondenpoep in de openbare ruimte terug te dringen zonder het welzijn van honden 

aan te tasten. Dit wordt gerealiseerd door middel van passende voorzieningen en 

adequate handhaving tegen acceptabele kosten. 

In deze nota zijn ook de onderzoeksresultaten verwerkt van het Burgerpanel waaraan 

gericht vragen over het Hondenbeleid zijn gesteld. Deze vragen zijn beantwoord 

door de respondenten tussen 19 december 2012 en 10 januari 2013. Over het 

algemeen hebben tussen de 308 en 381 respondenten hun reacties gegeven op de 

vragen. 

 

Hillegom werkt aan een gedragsverandering bij haar inwoners. Het opruimen van vuil 

(zowel zwerfvuil als hondenpoep) behoort een normale zaak te zijn. Om dit te 

bewerkstelligen is een juridische basis voor het hondenbeleid gelegd. Het 

hondenbeleid gemeente Hillegom kan als volgt worden samengevat. 

 

Opruimplicht 

Voor de gehele gemeente Hillegom geldt een algemene opruimplicht voor alle 

openbare plaatsen. Daarnaast geldt de opruimplicht ook voor aangewezen 

losloopplaatsen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 

 

Verplichting tot het bij zich hebben van een opruimmiddel 

Hondenbezitters zijn ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verplicht 

om hulpmiddelen bij zich te hebben zodat uitwerpselen onmiddellijk kunnen worden 

verwijderd. De verplichting om een opruimmiddel bij zich te hebben geeft de BOA’s 

een duidelijk toetsingsmiddel. Zie ook het onderdeel ‘Voorzieningen’ op de volgende 

pagina. 

 

Aanlijnplicht 

Voor de gehele gemeente Hillegom geldt een aanlijnplicht voor alle openbare 

plaatsen. Het college kan losloopplaatsen aanwijzen waar deze aanlijnplicht niet 

geldt. Overlast van honden in het algemeen (dus niet alleen van hondenpoep) was 

ook een vraag aan het Burgerpanel. Hierover geeft het Burgerpanel het volgende 

beeld. Er hebben 308 respondenten gereageerd op deze vraag. 85 Respondenten 

gaven aan 1 x per week of meerdere keren per week last te hebben van honden.  

223 respondenten gaven aan minder dan 1 x per week last te hebben van honden 

(waarvan 116 personen zelden of bijna nooit last hebben van honden). 
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Verbod voor honden 

Er geldt een verbod om honden op speelterreinen te laten verblijven, daarnaast kan 

het college ook nog andere gebieden aanwijzen waar honden verboden zijn. 

 

Voorlichting 

Het beleid wordt pas gecommuniceerd nadat dit is vastgesteld en de middelen (de te 

plaatsen borden + de uitvoeringsregels) beschikbaar zijn. Zodra het nieuwe beleid is 

vastgesteld wordt aan elke hondenbezitter een informatieve folder toegezonden 

waarin de nieuwe regels worden uitgelegd. Daarnaast worden alle burgers van 

Hillegom uitvoerig geïnformeerd over het nieuwe beleid door zoveel mogelijk 

informatiebronnen in te zetten. Ook na de officiële aftrap moet het beleid onder de 

aandacht blijven en zullen de resultaten van de jaarlijkse evaluatie inzichtelijk 

worden gemaakt. 

Daarnaast zal de informatievoorziening en communicatie over de regelgeving 

Hondenbeleid actiever worden ingevuld.  

 

Burgerpanel 

Voor het opstellen van deze notitie is het burgerpanel van de gemeente Hillegom 

geraadpleegd. Uit het onderzoek bleek dat zeer veel leden van het burgerpanel 

geïnteresseerd zijn in het hondenbeleid van de gemeente Hillegom. Er reageerden 

308 mensen op deze vraag, waarbij 301 mensen hebben aangegeven dat zij 

geïnteresseerd zijn. 

Opmerkelijk is het aantal mensen met honden die deel hebben genomen aan dit 

burgerpanel onderzoek. 304 mensen die deelnamen aan deze vraag zijn niet in het 

bezit van een hond. 

Op de vraag of deelnemers overlast ondervonden van honden gaven 85 van de 308 

deelnemers aan dat zij elke week of meerdere dagen per week last hadden van 

honden. Echter op de vraag of deelnemers overlast hadden van hondenpoep 

antwoorden 202 deelnemers dat zij elke week of meerdere dagen per week overlast 

van hondenpoep hebben. Op beide vragen hebben 308 deelnemers gereageerd. 

De conclusie is dat het burgerpanel aangeeft geïnteresseerd te zijn om mee te 

denken over het hondenbeleid in Hillegom en dat er wel overlast is van honden maar 

eigenlijk nog meer overlast is van hondenpoep. 

In deze notitie wordt regelmatig de uitslag van het burgerpanel-onderzoek 

aangehaald. 

 

Voorzieningen 

Op dit ogenblik zijn de enige voorzieningen in het kader van beleid en handhaving 

speciale afvalbakken voor honden (Depotdogs). Voorheen waren deze bakken 

voorzien van plasticzakjes waarin de uitwerpselen van honden konden worden 

gedaan. Tegenwoordig zijn deze zakjes verkrijgbaar bij supermarkten en winkels. 

 

Met ingang van het nieuwe beleid worden geen nieuwe depotdogs geplaatst en 

wordt steeds meer verwezen naar de reguliere afvalbakken. Daarnaast blijft de 

gemeente Hillegom de afvalzakjes gratis verstrekken bij diverse uitgiftepunten. 
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Hierover was het Burgerpanel verdeeld. Van de 308 respondenten vonden er 149 dat 

de zakjes altijd en overal gratis beschikbaar moeten zijn. 133 respondenten zijn van 

mening dat de hondeneigenaren zelf moeten zorgen dat zij voldoende zakjes in huis 

moeten hebben. Losloopplaatsen of hondentoiletten zijn op dit moment niet 

aanwezig in de gemeente Hillegom. 

 

Losloopplaatsen 

Omdat het belangrijk is dat honden los kunnen lopen, worden er diverse 

losloopplaatsen aangewezen. Deze plaatsen zijn duidelijk zichtbaar door middel van 

bebording en liggen verspreid over de hele gemeente Hillegom. 

Er zijn ook vragen aan het Burgerpanel gesteld over de ligging van losloopplaatsen. 

Hierbij is de mening gevraagd over 18 locaties binnen de gemeentegrenzen van 

Hillegom. Op deze vragen hebben tussen de 43 en 185 respondenten per locatie hun 

mening gegeven. 

 

Tijdens het onderzoek is het Burgerpanel gevraagd of er behoefte is aan 

losloopplaatsen binnen de gemeente Hillegom. 309 personen hebben deze vraag 

beantwoord. 41 respondenten vonden dit geen goed idee terwijl 8 respondenten 

daar geen mening over hebben gegeven. 260 respondenten vonden dit dus een goed 

idee. 

Onderstaand de locaties: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In groen de locaties waarvan de beoordeling meer dan 75% positief is. 

In rood de locaties waarvan de beoordeling meer dan 30 % negatief is. 

 

Positief Negatief Neutraal

1 Horst ten Daallaan 89,71% 5,15% 5,15%

2 Molenlaan/Parklaan 41,11% 37,78% 21,11%

3 Doornenburg 48,10% 37,97% 13,92%

4 Trompenburg 40,28% 38,89% 20,83%

5 Vosselaan 66,36% 25,23% 8,41%

6 Weerlaan 51,19% 35,71% 13,10%

7 Dijkje Ringvaart 89,23% 8,46% 2,31%

8 Dijk langs Ringvaart 87,38% 10,68% 1,94%

9 Dijk Ringvaart gemaal 87,70% 7,38% 4,92%

10 Sportpark Zanderij 75,14% 15,68% 9,19%

11 Hoftuin 19,57% 71,74% 8,70%

12 Weerlaan Einsteinstr. 61,40% 24,56% 14,04%

13 Beltpark 62,07% 24,14% 13,79%

14 Van Goghsingel 64,71% 21,57% 13,73%

15 Singel groenstrook 82,53% 13,97% 3,68%

16 Hillinnenweg 49,21% 38,10% 12,70%

17 Abellalaan 44,19% 39,53% 16,28%

18 vd Waalsheem 88,89% 6,17% 4,94%
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De locaties 1, 7, 8, 9, 10, 15, en 18 zijn door het burgerpanel aangewezen als 

geschikte locaties om aan te wijzen als losloopplaatsen met een positieve score van 

meer dan 75%. 

 

Iedere losloopplaats wordt aangegeven met het bord “losloopplaats”. Daarnaast 

wordt ook bij iedere losloopplaats het einde aangegeven, zodat altijd duidelijk is 

wanneer de hond weer moeten worden aangelijnd.  

De borden worden zo geplaatst dat duidelijk is aan welke kant de losloopplaats zich 

bevindt. Als een bord is geplaatst aan de linkerkant van een pad, geldt het 

losloopgebied alleen voor het gebied aan de linkerkant van het pad. Bij de meeste 

losloopplaatsen moeten twee begin- en einde losloopplaatsen worden geplaatst, bij 

een aantal losloopplaatsen die maar één ingang hebben, kan worden volstaan met 

één begin- en einde bord. In enkele gevallen is het niet nodig om een bord “einde 

losloopplaats” te plaatsen omdat de situatie voor zich spreekt. 

 

Handhaving 

Na vaststelling van deze beleidsnota wordt een specifieke handhavingsactie 

hondenbeleid uitgevoerd. De actie is zeer zichtbaar en bestaat uit twee delen. In de 

eerste twee maanden) na vaststelling van het beleid worden hondenbezitters 

aangesproken door de opsporingsambtenaren (Boa’s) om te wijzen op het nieuwe 

beleid. Vanaf de derde maand geldt bij geconstateerde overtredingen een lik-op-

stuk beleid en wordt er direct een proces verbaal opgemaakt.  

Het Burgerpanel is voorstander van handhaving op de opruimplicht. Op de vraag of 

het uitdelen van boetes helpt bij het tegen gaan van overlast door hondenpoep 

reageerden 308 respondenten. 276 respondenten waren het er mee eens of 

enigszins mee eens dat bekeuren nuttig is.  

Op de vraag of de Boa’s meer tijd hieraan moeten besteden reageerden ook 308 

respondenten. 259 respondenten waren het ermee eens of enigszins mee eens dat 

meer tijd hieraan besteed moet worden 

2. Financiën  
 

De kosten voor uitvoering van het hondenbeleid worden zo laag mogelijk gehouden.  

Wel zal er meer en intensiever worden gehandhaafd. Dit heeft niet alleen gevolgen 

voor de daadwerkelijke handhaving maar ook voor de administratieve verwerking die 

voortkomt uit een intensievere handhaving.  

Voorlichting 

Er moet rekening worden gehouden met kosten die voorlichting met zich mee 

brengt. Denk hierbij aan kosten voor; 

 het maken en versturen van de informatieve folder voor hondenbezitters; 

 het adverteren in lokale kranten; 

 het maken en op laten hangen van posters. 
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Voorzieningen 

Een groot deel van de voorzieningen is al getroffen. Denk hierbij aan het gratis 

verstrekken van afvalzakjes en de depotdogs en afvalbakken die al in de openbare 

ruimte zijn geplaatst.  

 

Nieuw zijn de kosten voor het plaatsen van borden voor de aangewezen 

losloopplaatsen en eventuele verbodsborden op speelterreinen en/of andere door 

het college aangewezen gebieden. 

Handhaving 

In het handhavingprogramma 2012 is voor Hondenbeleid totaal 156 uur 

opgenomen. Verdeeld over 52 weken per jaar betekent dit een inzet van 3 uur per 

week. Dit is inclusief de administratieve handeling zoals het verwerken van de 

uitgeschreven processen verbaal. Concreet komt dit neer op 2,5 uur effectieve 

handhaving in de openbare ruimte en 0,5 uur administratieve afhandeling per week. 

Verdeeld over 2,5 fte Boa zal dus 1 uur per week per Boa inzetbaar zijn voor 

handhaving van het Hondenbeleid. 

 

Om op verantwoorde wijze effectief te handhaven op een top drie ergernis is 

duidelijk dat 2,5 uur per week ruim onvoldoende is.  

Het advies is om minstens 1 uur per dag effectief te handhaven wat neerkomt op 5 

uur per week. Hiervoor zal de administratieve ondersteuning van de huidige 0,5 uur 

per week naar 2 uur per week moeten worden opgehoogd.  

Deze ondersteuning bestaat uit het verwerken van de uitgeschreven BSB’s 

(Bestuurlijke Strafbeschikkingen) en de afhandeling van de eventueel ingediende 

bezwaar- en beroepprocedures, het afhandelen van telefoontjes aangaande klachten 

over de openbare ruimte en verder voorkomende administratieve handelingen.  

De administratieve ondersteuning echter is een punt van aandacht. Die is op dit 

moment al minimaal.  

 

Concreet betekent dit dat voor de administratieve ondersteuning uitbreiding van 2 

uur per week (104 uur per jaar) noodzakelijk is. 

Voor het effectief handhaven van het Hondenbeleid door de Boa’s wordt een 

uitbreiding van 2,5 uur per week naar 5 uur per week voorgesteld (5 uur verdeeld 

over 2,5 Boa). Hierdoor ontstaat bij de Boa’s een uitbreiding van uren van 130 uur op 

jaarbasis. 

Samen met de uren voor administratieve ondersteuning betekent dit een uitbreiding 

van de oorspronkelijke 156 uur naar 390 uur op jaarbasis. 

 

Voor de effectieve handhaving kan dit deels worden opgelost door een aanpassing in 

de prioriteiten zoals minder inzet in uren voor parkeren (nu 11 uur per week, 

terugbrengen naar 9 uur per week) wat 104 uur per jaar oplevert.  
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Openbare Orde & Veiligheid (OOV) 

 

De inzet van meer effectieve handhaving en administratieve ondersteuning voor het 

hondenbeleid moet echter ook gezien worden in het licht van de organisatie-

ontwikkeling. 

Vanaf augustus 2012 is hard gewerkt aan meer structuur en effectiever organiseren 

van de werkzaamheden. Ook is (en wordt) gewerkt aan een intensive samenwerking 

met de politie en omliggende gemeenten. Dit begint nu al zijn vruchten af te werpen, 

de Boa’s lopen meer op straat en zijn daarmee ook meer zichtbaar aanwezig. Er 

wordt in de weekeinden gewerkt in overleg en in samenwerking met politie.  

Hierdoor wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de doelstelling van het 

Handhavingsprogramma dat, door het handhaven van de aanwezige regelgeving, het 

gedrag van bewoners op een positieve wijze wil beïnvloeden. 

Het aanbrengen van structuur, waardoor effectiever gewerkt kan worden, resulteert 

echter ook in een stijging van de uit te schrijven processen verbaal, wat betekend dat 

ook de inkomsten voor de gemeente fors stijgen. Deze inkomsten (in 2013  

€ 14.000,-) kunnen ook aangewend worden als dekking voor de extra uren voor de 

handhaving van het hondenbeleid. 

De totale kosten om op verantwoorde wijze het hondenbeleid te handhaven worden 

verdeeld in eenmalige kosten en structurele kosten. 

De eenmalige kosten bedragen: € 4.600,- 

De structurele kosten bedragen: € 28.396,- (van 156 naar 390 uur per jaar: effectief 

een verhoging van 234 uur per jaar). 

Deze extra kosten zullen worden bekostigd door een verhoging van de 

hondenbelasting. Per jaar zal worden geëvalueerd of er sprake is van een bestendige 

gedragsverandering. Als deze gedragsverandering is geconstateerd kunnen de extra 

uren toezicht worden afgebouwd en de hoogte hondenbelasting opnieuw worden 

bepaald. 

2. Planning 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug

Best. vaststelling beleid X

Ambt. Voorberereiding implementatie X X

Informeren hondenbezitters X

Algemen communicatie inwoners X X X X X

Inzet BOA - waarschuwingsfase X

Inzet BOA - bekeurende faseEvaluatie X X X X X X X X

Evaluatie X

Planning Hondenbeleid 2013 2014
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4. Aandachtspunten 
 

Tot slot volgen hier enkele aandachtspunten die belangrijk zijn voor een succesvolle 

uitvoering van het beleid. 

 

4.1 Communicatie 

Voor burgers is het belangrijk dat alles wat zij buiten zien gebeuren overeenstemt 

met hetgeen de gemeente communiceert. Daarom moet elke actie vooraf 

gecommuniceerd worden naar de burgers. Dit betekent dat de onderlinge 

afstemming tussen de voorbereidende werkzaamheden op het gemeentekantoor en 

de uitvoering in de openbare ruimte perfect op elkaar moeten aansluiten. Goede 

interne communicatie vormt de basis voor een goede externe communicatie 

 

4.2 Evaluatie 

Er is gekozen voor een beleid en oplossingsrichtingen die passen bij de Hillegomse 

situatie op dit moment. Dat wil niet zeggen dat deze oplossing over een aantal jaren 

nog steeds de juiste is. In de openbare ruimte en in de maatschappij doen zich 

verschillende ontwikkelingen voor. Daarnaast kan voortschrijdend inzicht 

aanpassingen van beleid nodig maken.  

Ook de gedragsverandering zal onderdeel uitmaken van de evaluatie. Als de 

gedragsverandering bij de hondenbezitters bestendig is kan ook de hoogte van de 

hondenbelasting weer naar beneden toe worden bijgesteld omdat de handhaving 

minder wordt. 


