
 
 

 

 
 

 

 
 

datum  7 oktober 2021 

behandeld door  N. Cheung 

ons kenmerk  2021-0137243 

doorkiesnummer  14078 

onderwerp   uitkomsten van de enquête 

hondenvoorzieningen 

 

Geachte lezer,  
 
De gemeente Papendrecht heeft sinds een aantal jaren een hondenbeleid. Daarin 

staat onder andere dat honden moeten zijn aangelijnd en dat de hondenpoep moet 

worden opgeruimd, tenzij dit anders met borden is aangegeven. In de gemeente zijn 

er voorzieningen voor honden (uitlaatstroken, uitrengebieden), maar ook verboden-

voor-honden-terreinen. In mei is een enquête verspreid via het bewonerspanel en 

social media. Het aantal reacties op de enquête was overweldigend. Aan het eind 

van de enquête konden inwoners hun ideeën/suggesties kwijt.  

 

Veel genoemde ideeën 

Een aantal opvallende of veel voorkomende ideeën/suggesties zijn:  

- De ingang van het Vondelpark is op een onlogische plek 

- Een andere inrichting Vijverpark (betere scheiding speelplek + 

hondenuitrenveld) 

- Borden ontbreken of verdwenen op sommige plekken 

- Te weinig uitrenvelden 

- Herstel hekwerk hondenuitrenvelden 

- Egaliseren grasvelden, opvullen kuilen en wateroverlast 

- Het maken van een hondenzwemplaats 

- Extra prullenbakken op verschillende locaties 

- Meer handhaving op bepaalde plekken (speel-en trapveldjes) 

- Hoge hekwerk plaatsen op velden 

 

Regels hondenbeleid 

 

Sinds 1 januari 2017 hoeven hondenbezitters in Papendrecht geen hondenbelasting 

meer te betalen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er minder financiële middelen zijn. Ook 

hebben wij geen adressenbestand meer van hondenbezitters. Daarom hebben we 

besloten om binnenkort een huis-aan-huisflyer te versturen aan alle inwoners van 

Papendrecht om hen te informeren over het huidige hondenbeleid. Veel reacties 

gingen namelijk over hondenbezitters die niet goed op de hoogte zijn van de regels. 

Het naleven hiervan zorgt voor een prettige woonomgeving en is vriendelijker voor 

het milieu. Hopelijk neemt hierdoor ook de grootste ergernis in Papendrecht af. 



 

 
 

We waarderen alle ideeën, maar helaas kan om diverse redenen niet alles worden 

uitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld zijn om technische, ruimtelijke of financiële 

redenen.  

Deze voorstellen worden binnen 1-2 jaar uitgevoerd: 

- In de gemeente zijn diverse plekken waar honden los mogen en/of 

hondenpoep niet opgeruimd hoeft te worden. Ook zijn plekken waar honden 

niet mogen komen. Deze plekken staan met borden aangegeven. Wij gaan 

ze nalopen en als nodig herstellen (Basisschool de Wielen, Molenveld, 

Slobbengorsweg). Een paar borden waren verdwenen en zullen worden 

teruggeplaatst (Speeltuin Wilgenhof, Beatrixstraat) 

- De ingang van het uitrenveld bij het Vondelpark wordt verplaatst, zodat meer 

scheiding tussen speelveld en uitrenveld ontstaat. 

- De aanleg van een uitrenveld bij Oostpolder/Land van Matena nemen wij 

mee. Wij zullen kijken naar een plek, maar er zijn weinig geschikte locaties in 

de omgeving. 

- Er is veel vraag naar afvalbakken voor hondenpoep, dus deze worden 

geplaatst (locaties: Dijk Kraaihoek, Pontonniersweg, Tinbergenplantsoen, 

Wilgenpad, Vinkenpad, de Alver, Constantijn Huygenslaan, P.C. Hooftlaan, 

Matenasche Scheidkade, uitrenterrein naast N3, Staringlaan, Noordkil, 

Onderslag en Zaling)  

- Verder kijken wij tijdens het normale onderhoud of we extra afvalbakken 

kunnen plaatsen op diverse andere genoemde plekken. 

- Doorgegeven locaties waar oneffenheden en wateroverlast was 

geconstateerd, gaan wij beoordelen op afwatering. Eventueel wordt drainage 

aangebracht. 

 

Deze voorstellen worden binnen 3-5 jaar uitgevoerd: 

- Voor het hondenuitrenveld in het Vijverpark gaan wij in overleg met 

omwonenden om te kijken of deze misschien verplaatst kan worden. 

- Bij het Aviolandapad wordt bekeken of een hondenuitrenveld aangebracht 

kan worden. Op de hondenkaart 2018 staat het gebied nog aangegeven als 

verboden voor honden terwijl er nu een bord staat met uitrengebied.  

- Sommige mensen hebben verzocht om een hondenzwemplaats. De locaties 

hiervoor zijn echter beperkt. Toch gaan we kijken wat hiervoor in 

Papendrecht de mogelijkheden zijn. 

 

Onderstaande voorstellen kunnen helaas niet uitgevoerd worden om de volgende 

redenen: 

- We plaatsen verbodsborden alleen bij speelvelden/terreinen, en niet bij 

grasvelden/grasstroken. Anders krijgen we te veel borden in onze gemeente. 

Op grasvelden en grasstroken geldt de algemene opruimplicht. Dit zullen we 

met de huis aan huis flyer die binnenkort wordt verspreid nog eens aan 

iedere inwoner laten weten. 

- Wij legen afvalbakken voor hondenpoep wordt minimaal 1x per week. Dit 

gebeurt tijdens een vaste ronde. Vanwege de kosten kan die frequentie niet 

omhoog. Een te volle bak kan wel altijd worden gemeld via de app 'Mijn 

gemeente'; deze wordt dan zo snel mogelijk geleegd. 

- (Hoge) hekwerken plaatsen niet om het openbare karakter te houden. 

- Wij verstrekken geen poepzakjes. Dit zou te veel zwerfafval in de wijken 

veroorzaken. 

- Het onderhoud van grasvelden en grasstroken wordt volgens een vaste 

planning uitgevoerd. De gemeente zet zich actief in om de bestaande flora 



 

 
 

en fauna te houden en te versterken. Daarom slaan wij bij het maaien van 

het gras sommige stukken over of maaien we in fases. 

- Voetpaden op nieuwe locaties worden niet aangelegd, omdat het huidige 

budget alleen bestemd is voor het onderhouden van de bestaande 

voetpaden. Er is geen budget om nieuwe voetpaden aan te leggen. 

- We kunnen geen attributen voor hondenspeeltuinen plaatsen. Er is geen 

budget voor onderhoud van nieuwe attributen. 

- De gemeente verlicht de openbare wegen. De gemeente is namelijk 

eigenaar en beheerder van de openbare wegen. Voor parken en recreatieve 

ruimten geldt dit niet. Het aanbrengen van verlichting op alle 

hondenuitlaatvelden gebeurt daarom niet overal. 

 
Handhaving 

 

De vraag is vaak gesteld of de gemeentelijke handhavers vaker langs kunnen 

komen. Zij controleren nu al elke dag (in uniform of in burgerkleding) of iedereen zich 

aan de regels houdt. Maar zij kunnen alleen een boete opleggen als hondenbezitters 

op heterdaad betrapt worden. Wel zullen zij vanaf nu nóg meer in burgerkleding 

gaan controleren. 

Op basis van de meldingen die bij het Meldpunt binnenkomen bepalen de boa's aan 

welke gebieden zij (meer) aandacht gaan geven. Melden via de app 'Mijn Gemeente' 

helpt dus!  

Boetes 

 

De boetes voor overtreding van het hondenbeleid worden vastgesteld door het 

Openbaar Ministerie. De gemeente heeft geen invloed op het bedrag. De gemeente 

legt jaarlijks verantwoording af over het aantal uitgeschreven boetes via het 

jaarverslag Leefbaarheid en Veiligheid.  

Heeft u op dit gebied een idee en wilt u dat ook graag uitvoeren? Kijk voor de 

mogelijkheden op goed idee voor Papendrecht.  

Overlast van honden(poep) kunt u melden bij het Meldpunt Openbare Ruimte. Via de 

website, via de app 'Mijn Gemeente' of telefonisch via nummer 14 078.  

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw inbreng! 

 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de wethouder, de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
 
 
A.M.J.M. Janssen mr. drs. A.M.M. Jetten  
 
 

https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuwsarchief/2021/maart/Een_goed_idee_voor_Papendrecht
https://www.mijn-melding.nl/papendrecht_new/melding.php

