
Betreft: Inspraaknotitie bij Algemene Plaatselijke Verordening – raadsvergadering 28 mei 2015 

 

Geachte gemeenteraad, 

Door een ongelukkig misverstand is onze inspreektijd vorige week verloren gegaan. Graag maken we 

nu van de ons geboden gelegenheid gebruik om alsnog ons standpunt aan u mede te delen. 

Sinds vorig voorjaar, toen het fietspad achter ‘t Isselt is aangelegd, maken wij ons sterk namens de 

buurt om de op dat moment ontstane overlast van hondenpoep in te dammen. Inmiddels hebben wij 

vele telefoontjes en mailtjes daaraan gewaagd. Het komt erop neer dat tot nu toe nagenoeg alle 

aanwonenden de hondenbezitters aan willen spreken om de hond ofwel niet te laten poepen precies 

op de rand van de tuin, ofwel dit op te ruimen. Dat heeft nu geen zin, simpelweg omdat er nu geen 

opruimplicht geldt. Onze inspanningen hebben ertoe geleid dat nu in artikel 2:58, b de formulering 

dusdanig is dat er wel een opruimplicht geldt. 

We hebben begrepen dat er vorige week enige discussie is ontstaan over dit punt, namelijk er is maar 

1 BOA, hoe moet die gaan handhaven? 

Afgelopen maart hebben wij al een gesprek gehad bij de gemeente met mevrouw Sonja Vink, meneer 

Tempels en meneer Kleinrensink. 

Daar hebben wij al aangegeven dat het niet onze bedoeling is om iedereen te laten bekeuren maar 

eerst iedereen op ‘t Isselt, en wellicht ook de 2 grote flatgebouwen, Capettilaan en de Bontebrug, te 

informeren over de opruimplicht (dat kan dus pas als dit artikel daadwerkelijk gaat ingaat) zodat 

niemand voor een verrassing komt te staan. We denken dat door een vorm van sociale controle er al 

een hoop opgelost gaat worden. Tevens hebben de aanwonenden en iedereen die zich daartoe 

geroepen voelt nu het ‘recht’ om een hondenbezitter te wijzen op zijn/haar opruimplicht. Van Sonja 

Vink hebben we al de toezegging gekregen om ons te helpen een dergelijke informatieve brief samen 

op te stellen. 

Door middel van deze brief, het feit dat we inmiddels voor de 3e keer bij de rotonde vergadering 

aanwezig zijn, en alle telefoontjes en mailtjes die wij aan dit onderwerp hebben besteed hopen wij 

aangegeven te hebben hoe zeer dit onderwerp ons ter harte gaat. We benadrukken nogmaals dat we 

er NIET op uit zijn om te kijken hoe vaak we iemand op de bon kunnen slingeren maar willen een 

middel in handen hebben om onze tuinen en het fietspad schoon te houden. 

Wij zouden dus graag zien dat de APV artikel 2:58, b zo spoedig mogelijk ingaat. Mochten er vragen 

zijn, wij wonen de vergadering donderdag 28 mei wederom bij. Graag ontvangen wij de juiste 

raadszaal waar de vergadering gehouden wordt. 

Met vriendelijke groet, 

  

Beate de Bie, Voorstsetraat 50-7 

Ursela Ditters, Voorstsestraat 50-39 

 


