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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor DH & Julianadorp 
over Losloopgebieden voor honden en hondenpoep 
  
Aan de leden van de Gemeenteraad, 
  
Op 19 januari heeft de fractie Behoorlijk Bestuur voor DH & Julianadorp onder verwijzing naar artikel 36 van 
het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over 
losloopgebieden voor honden en hondenpoep, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
1. Waarom wordt er een losloopgebied op een voor mens en hond gevaarlijke plek ingesteld? 
Met het nieuwe hondenuitlaatbeleid is vastgesteld op welke plekken een goed uitlaatgebied kan zijn. Een 
gevaarlijke plek voor mens en dier wordt hiermee voorkomen. 
 
2. Is hier contact over geweest met een belangenorganisatie zoals Blaffend Protest en andere 
organisaties die zich bezighouden met het welzijn van hond en eigenaar, zoals de organisatie die zich 
bezighoudt met hondenspeelplekken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daaruit naar voren gekomen? 
Ja. Er zijn diverse partijen gesproken en op het platform ingesprek.denhelder.nl kon iedereen een enquête 
invullen en reageren op de gepresenteerde opties. De uitkomst van de gesprekken en inspraak zijn 
meegenomen bij het uitwerken van de diverse opties voor het hondenuitlaatbeleid. 
 
3. Wat is de huidige stand van zaken omtrent de omheinde losloopgebieden? 
Het voornemen is om in elke wijk 1 omheind losloopgebied aan te leggen. 
 
4. Welke stappen zijn er tot dus ver ondernomen om e.e.a. te realiseren? 
In mei zal het college definitief besluiten over de aanwijzing van de verbods- en losloopgebieden. Dit jaar is 
het budget beschikbaar gesteld door de raad om de nodige aanpassingen voor de losloopgebieden te 
realiseren. 
 
5. Wanneer komt er een update over de vorderingen? 
Na de definitieve besluitvorming door het college in mei, zal er een breed communicatietraject gestart worden. 
 
6. Met betrekking tot hondenpoep overlast vragen wij ons af waarom er niet beter op hondenpoep 
wordt gecontroleerd? Met name in de Sluisdijkbuurt liggen er veel hondendrollen bij o.a. de 
boomspiegels en op de bestrating. 
Er zijn dagelijks controles op hondenoverlast zoals het aanlijnen en opruimen van hondenpoep. Afgelopen 
jaar zijn er 49 waarschuwingen uitgedeeld en 9 boetes. Controle op overlast van hondenpoep is voornamelijk 
gericht op hotspots. De hotspots worden gemaakt op basis van hoeveelheid meldingen. In de Sluisdijkbuurt is 
afgelopen 6 maanden niet extreem veel overlast gemeld van hondenpoep. 
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7. Hoe vaak ruimt de gemeente hondendrollen op, met bv de drollenzuiger? Wordt hier actief op 
ingezet? Of wordt deze drollenzuiger door de gemeente enkel naar melding vanuit de samenleving 
ingezet? 
In de gemeente geldt een algehele opruimplicht voor hondenpoep. Deze verantwoordelijkheid ligt dus bij de 
hondeneigenaren. De gemeente ruimt alleen hondenpoep op in een gebied waar extreem veel klachten zijn. 
In overleg met handhaving wordt dan een actie opgezet waarbij de hondenpoep wordt opgeruimd, waarna 
handhaving gedurende een week of 2 actief gaat controleren. De gemeente is niet in het bezit van een 
drollenzuiger. Op het gras worden de drollen tijdens het maaien fijn gemaaid. 
  
  
Den Helder, 14 februari 2023. 
   
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Den Helder, 

  
  
 
 
 
 

 J.A. (Jan) de Boer MSc.  
 burgemeester 

K. (Koen) van Veen 
secretaris 

 
  


