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Gemeenteraadsfractie 
Hellevoetsluis 

 
 

Hellevoetsluis, 7 maart 2018 
 

Raadsgriffier gemeente Hellevoetsluis 

T.a.v. Voorzitter van de Raad 
Per e-mail aan: griffier@hellevoetsluis.nl 
 

Betreft: Schriftelijke vragen art. 37 RvO hondenuitlaatbeleid 

 
 

Sinds 1 januari is het beleid met betrekking tot het uitlaten van honden gewijzigd, en met 

name meer beperkend geworden. Een grief van onze fractie bij dit gewijzigde beleid betrof met 

name dat elk beleid, zo ook het vorige en het onderhavige, staat of valt met goede 

communicatie en, in laatste instantie, ook met deugdelijke handhaving.  

Op de gemeentelijke website wordt gesproken over losloopgebieden, losloopveldjes, 

uitlaatveldjes en uitrenveldjes, met verwijzing naar de ‘Overzichtskaart losloopgebieden en 

uitlaatveldjes’. In deze overzichtskaart (zie afbeelding, in verkleinde uitgave), getiteld 

Losloopgebied, worden vier gebieden onderkend, t.w. Losloopgebied (geen opruimplicht), 

Beperkte toegang (apr-okt verboden toegang voor honden), Uitlaatveld, en Bebouwde kom. 

Het Uitlaatveld in de oksel van de westelijke Struytse Zeedijk, wordt niet vermeld in de tekst 

van het hondenbeleid op de website. Met het nieuwe hondenbeleid zijn ook de aanwijzende 

borden en paaltjes verwijderd. In de APV art 2.57 e.v., noch in het begripsbepalende art 1.1, 

wordt er een uitleg gegeven van de 

termen Losloopgebied, 

Losloopveldjes, Uitlaatveldjes, 

Uitrenveldjes en Beperkte toegang. 

Sinds het moment dat dit beleid 

inging, is ook de kern Oudenhoorn 

deel van de gemeente 

Hellevoetsluis; het lijkt er echter op 

dat deze kern in dit beleid volledig 

buiten beschouwing is gelaten. 

Inmiddels hebben wij signalen 

gekregen dat het huidige beleid 

door onze inwoners onvoldoende 

wordt begrepen, maar er wel 

stringenter wordt gehandhaafd. 

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen aan het college: 

1. Kan het college aangeven wat de relatie is tussen een Uitlaatveldje en een Uitrenveldje? 

2. Indien er een verschil is tussen een Uitlaatveldje en een Uitrenveldje, 

a. Zijn er in Hellevoetsluis Uitrenveldjes aangewezen? 

b. Waarom staan deze niet op de Overzichtskaart? 
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3. Met name de Uitlaatgebieden op het Overzichtskaartje zijn dermate klein dat deze aan 

de hand van de kaart niet of nauwelijks zijn te identificeren. Is het college met ons van 

mening dat de exacte ligging van deze gebieden voor een hondenbeheerder zonder 

landmeetkundige vaardigheden vrijwel niet is vast te stellen? 

a. Kan het college aangeven waarom in deze gebieden, zoals in de oksel van de 

westelijke Struytse Zeedijk, de voormalige, duidelijke, bebording ‘Losloopgebied’ 

verwijderd zijn. 

4. Op het moment dat het nieuwe Hondenbeleid inging, werd ook de kern Oudenhoorn 

deel van de gemeente Hellevoetsluis. Het lijkt er echter op dat het huidige beleid niet 

voor deze kern geldt, gezien dit nergens wordt vermeld in de tekst van het beleid noch 

op de overzichtskaart. 

a. Kan het college aangeven in hoeverre dit beleid ook geldig is voor de kern 

Oudenhoorn? 

b. Kan het college bevestigen dat zich in de kern Oudenhoorn geen 

Losloopgebieden, Uitlaatvelden, Uitrenvelden en/of gebieden met Beperkte 

toegang bevinden? 

5. Kan het college zich vinden in de stelling dat handhaving een noodzakelijk sluitstuk 

moet zijn van beleid dat voorafgegaan moet worden door duidelijke regels en duidelijke 

voorlichting hierover? 

a. Is het college met ons van oordeel dat de huidige regels en locatieaanwijzingen 

dermate onduidelijk zijn dat dit eerst hersteld moet worden voordat – terechte – 

handhaving plaats kan vinden? 

b. Kan het college aangeven hoeveel interventies (aanspreken, waarschuwingen, 

sancties) er in 2017 (pre-nieuwe beleid) plaatsvonden in het kader van 

hondenbeleid en, vergelijkenderwijs, per maand in januari en februari 2018 

(post-nieuwe beleid) 

Wij zien de antwoorden van het college graag schriftelijk tegemoet, binnen de daarvoor 

gestelde termijn. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van de PvdA Hellevoetsluis 

 

Henk Joosten, fractievoorzitter 

Daan Dankaart, lid raadscommissie ZWO 


