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1. Inleiding
In veel gezinnen is een hond een trouwe viervoeter en vriend van de familie. Veel mensen
beleven groot plezier aan het houden van een hond.
Toch bestaat er veel ergernis over hondenpoep. De gemeente Simpelveld ontvangt hier
regelmatig klachten over van burgers. Uit de burgeronderzoeken die Parkstad Limburg heeft
uitgevoerd blijkt dat het percentage overlast van hondenpoep in de buurt rond de 50% ligt. Dit
geeft aan dat het thema leeft bij de mensen.
Tabel: Overlast hondenpoep komt vaak voor in de buurt, in %
2001 2003 2005 2007
Simpelveld
55
40
45
51
Bocholtz
51
46
52
56
Bron: Parkstad monitor via www.parkstad-limburg.nl
Beschrijving: aandeel inwoners dat aangeeft dat er vaak hondenpoep op straat ligt in de buurt.

Tot op heden heeft de gemeente geen beleid om de overlast van hondenpoep te beperken.
Omdat de maatschappelijke discussie vrij groot is, heeft de gemeente besloten een beleid vast te
stellen en ten uitvoering te brengen om de overlast van hondenpoep terug te dringen.
2. Procedure
De gemeenteraad stelt het hondenpoepbeleid vast.
De (eventueel) nader uit te werken maatregelen en de uitvoering van de maatregelen worden,
indien nodig, door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Het betreft
bijvoorbeeld het plaatsen van extra afvalbakken of de opdrachtverlening aan derden.
3. Relevante regelgeving / Bestaand beleid
In de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hebben de volgende artikelen betrekking
op het beleid aangaande honden in de gemeente Simpelveld:
• Artikel 2.4.17 Loslopende honden
• Artikel 2.4.18 Verontreiniging door honden
• Artikel 2.4.19 Gevaarlijke honden
Dit bestaand beleid geeft verbodsbepalingen aan over aanlijning, verontreiniging en gevaarlijke
honden. Maatregelen en voorzieningen ontbreken nog.
In bijlage 1 staan de betreffende artikelen uit de APV, alsmede de bijbehorende belangrijkste
begrippen die beschreven staan in artikel 1.1 Begripsbepalingen.
4. Probleemstelling en doelstelling
Evenals in bijna elke andere gemeente in Nederland, ondervindt ook Simpelveld overlast van het
uitlaten van honden. Voor veel burgers is de overlast van hondenpoep een grote ergernis. De
maatschappelijke roep voor een beleid en aanpak van de overlast is aanwezig.
Tot nu toe heeft de gemeente Simpelveld geen beleid ten aanzien van hondenpoep. In de APV
staan enkele regels omtrent het uitlaten van honden, verontreiniging door honden en gevaarlijke
honden. Deze regels worden echter niet of onvoldoende gehandhaafd.
Bovendien zijn er te weinig mogelijkheden voor hondeneigenaren om de overlast zelf te
beperken. Enkele borden bij speelveldjes en stoeptegels geven aan dat honden niet op in de
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openbare ruimte hun behoefte mogen doen, maar er zijn geen voorzieningen om bijvoorbeeld de
uitwerpselen op te ruimen.
De doelstelling van het beleid is dan ook meerledig:
- Het vaststellen van maatregelen om de overlast van hondenpoep terug te brengen;
- Het bieden van mogelijkheden aan hondeneigenaren om zelf de overlast van hondenpoep
te beperken;
- Het terug brengen van het aantal klachten over overlast van hondenpoep.
5. Uitgangspunten
In de begroting voor 2008 is €65.000,- beschikbaar voor het hondenpoep beleid. Hiervan is
€50.000,- beschikbaar om de eenmalige kosten voortvloeiend uit de maatregelen te dekken.
Structureel is er jaarlijks €15.000,- beschikbaar. Dit is bedoeld voor onderhoud en handhaving
van de maatregelen.
Het bestaand beleid uit de APV dat betrekking heeft op honden is uitgangspunt bij het opstellen
van maatregelen om de overlast te beperken. Indien nodig wordt de APV aangepast en/of
uitgebreid.
De hondenpoepproblematiek in een plattelandsgemeente als Simpelveld is van een andere aard
dan de problematiek in een (middel)grote stad als bijvoorbeeld Heerlen. Maatregelen die veel
voorkomen in grote gemeenten zoals hondentoiletten en losloopgebieden, zijn niet van
toepassing op gemeente Simpelveld. Dit heeft te maken met het feit dat het grondgebied van
Simpelveld een groot buitengebied beslaat. Een interessant gegeven in de gemeente Simpelveld
is dat vrijwel iedere inwoner van zowel Simpelveld als Bocholtz binnen een straal van 500 meter
van het buitengebied woont (zie bijlage 4). Een uitlaatplaats of een losloopplaats zijn dan niet
nodig.
6. Maatregelen voorzieningen binnen de bebouwde kom
Er zijn diverse instrumenten om de overlast van hondenpoep terug te dringen. Deze worden
hieronder uiteen gezet.
A. Opruimbakken
In de APV staan restricties met betrekking tot verontreiniging van honden. Omdat honden dieren
zijn en overal hun behoefte kunnen doen, is het de verplichting van de eigenaar om de
uitwerpselen op te ruimen.
Om de uitwerpselen op te ruimen worden opruimbakken voorgesteld. Dit zijn speciale
afvalbakken waarin hondeneigenaren de hondenpoep in kunnen deponeren. De opruimbakken
bieden mogelijkheden voor hondeneigenaren om de overlast te beperken. Binnen de gemeente
zijn momenteel geen opruimbakken aanwezig, in sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van
de gewone afvalbakken.
Uit de suggesties van inwoners (zie bijlage 2 van het raadsadvies) die gereageerd hebben, blijkt
dat behoefte is aan deze opruimbakken. Hieruit kan vernomen worden dat er hondeneigenaren
zijn die de overlast begrijpen en graag mee willen helpen om deze te beperken, maar dat de
gemeente geen voorzieningen hiervoor heeft getroffen. Het plaatsen van de bakken kan
eigenaren stimuleren om de uitwerpselen op te ruimen, zelfs eigenaren die dit nu nog niet doen.
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Het nadeel van de opruimbakken is dat deze vandalismegevoelig zijn. Hier dient rekening mee
gehouden te worden. Jaarlijks zullen hierdoor mogelijk enkele bakken vervangen moeten
worden. Er zijn speciale afdekkleppen verkrijgbaar voor rond de jaarwisseling zodat vuurwerk niet
in de bakken gedeponeerd kan worden. Uit ervaringen van omliggende gemeenten blijkt dat dit
niet altijd werkt, bovendien kunnen de hondenbezitters dan nergens hun zakje met uitwerpselen
kwijt. Ook zijn de bakken gevoelig voor graffiti, wat ook weer schoongemaakt moet worden.
De ervaringen die omliggende gemeenten hebben is dat sommige bakken meer gebruikt worden
dan andere. Bij de start van het beleid worden 30 opruimbakken geplaatst. Een overzicht van de
locaties is in bijlage 3 aangegeven. Tussentijds zal geëvalueerd worden of er voldoende bakken
zijn, of de locaties juist zijn en of er voldoende gebruik gemaakt wordt van de bakken. Mogelijk
moeten dan nog extra bakken geplaatst worden of dienen te worden verplaatst.
Er zijn twee offertes opgevraagd. De hondenpoepbakken worden aangeboden voor resp. €500,en €175,-/€210,- per bak exclusief BTW. De schatting is dat vandalisme, onderhoud en
vervanging ca. €3.000,- per jaar zal kosten.
Het uitgangspunt is dat de buitendienst de opruimbakken niet schoonmaakt, wat betekent dat
een extern bedrijf ingeschakeld moet worden. Er zijn twee offertes opgevraagd (D’r Sjalter en
Licom). De kosten bedragen €8.736,- en €13.104,-. Normaliter is 1 keer per week schoonmaken
van de opruimbakken genoeg. In de zomermaanden zullen de opruimbakken 2 keer per week
schoon gemaakt moeten worden. Dit is 6 maanden 1 keer per week en 6 maanden 2 keer per
week ledigen.
Kosten:
Eenmalige kosten
Aanschaf opruimbakken (eenmalig) €175,- in
standaard kleur of €210,- in andere kleur per
stuk, 30 stuks (voorkeur is voor andere kleur,
derhalve wordt van duurste bedrag uit gegaan)
Plaatsing opruimbakken door buitendienst.
€100,- per bak. Totaal 30 bakken.
Totaal
Jaarlijkse kosten
Onderhoud / schoonmaak wintermaanden; 1
keer per week; zomermaanden 2 keer per
week exclusief BTW
Onderhoud / vandalisme etc.
Totaal

stuk
€ 210,-

Totaal
€ 6.300,-

€ 100,-

€ 3.000,€ 9.300,Totaal
€ 8.736,-

€ 3.000,€ 11.736,-

B. Opruimplicht
Hondeneigenaren zijn in de APV reeds verplicht om de uitwerpselen van de honden op te
ruimen. Deze maatregel zal blijven gelden. De hondeneigenaren worden hierdoor
verantwoordelijk gemaakt om de overlast terug te dringen. Deze maatregel betekent een
gedragsverandering bij vele hondeneigenaren. Het betekent dat extra gehandhaafd moet worden
of een eigenaar de uitwerpselen opruimt. Natuurlijk is het lastig om eigenaren op heterdaad te
betrappen. Sociale controle is hierbij ook belangrijk.

5

C. Verplichting dragen opruimmiddel
Hondenbezitters worden verplicht om een opruimmiddel bij zich te dragen. Hierdoor wordt de
verantwoordelijkheid voor het terugbrengen van de overlast bij de hondeneigenaren gelegd.
Ook deze maatregel betekent een gedragsverandering bij vele hondeneigenaren. Deze
maatregel is gemakkelijk te controleren. Er kan altijd gevraagd worden naar een opruimmiddel.
Als die niet aanwezig is, kan beboet worden. Het betekent dat hierop gehandhaafd moet worden.
In principe maakt het niet uit welk opruimmiddel eigenaren gebruiken. Een zakje is het meest
voor de hand liggend, maar als mensen een schepje willen gebruiken is dit ook goed.
Deze maatregel is nog niet in de APV geregeld. In bijlage 2 wordt een voorstel gedaan om een
artikel toe te voegen aan de APV. Afdeling Burgerzaken zal dit artikel opnemen in de APV.
Bij de start van het beleid zal de gemeente de hondeneigenaren zakjes aanbieden. Hiervoor is
een offerte gevraagd. Op 1 rol zitten 200 zakjes. Er zal nog gekeken worden of er winkeliers zijn
in de gemeente die de zakjes kunnen en willen aanbieden. Dit zal nader bekeken worden nadat
het beleid is vastgesteld.
In totaal zijn er 1000 honden geregistreerd in Simpelveld, waarvan in Simpelveld 511, Bocholtz
486 en Baneheide 3.
Kosten:
Eenmalig:
Aanbieden zakjes aan hondeneigenaren
200 zakjes per rol; totaal 1000 rollen.
Prijs € 17,50 per 5 rollen = € 3.500,Bezorgkosten € 750,-

€ 4.250,-

D. Bebording
In de gemeente staan op diverse plekken borden “verboden voor honden” en borden die
aangeven dat honden niet mogen poepen op bepaalde plekken. Deze laatste type borden zijn
extra attentiepunten voor de hondeneigenaar. Deze borden blijven derhalve staan.
Extra bebording van dit type is niet noodzakelijk. Nieuwe borden zullen dan ook niet meer
geplaatst worden.
De bebording van het type “verboden voor honden” staan in feite verkeerd. Hierdoor wordt de
indruk gewekt dat de honden op een andere plek wel mogen komen. Deze moeten dan ook
verwijderd worden.
E. Handhaving
Het succes van de te nemen maatregelen en voorzieningen staat en valt bij het handhaven
hiervan. De handhaving gebeurt nu veel te weinig. Dit zal moeten veranderen. Veel vaker
en op verschillende tijdstippen zal een handhaver zijn werk moeten doen.
F. Bestaand beleid handhaven
Het bestaande beleid zoals aangegeven in de APV wordt gehandhaafd. Er vindt dus een
uitbreiding van de APV plaats ten aanzien van hondenpoep.
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7. Maatregelen buiten de bebouwde kom
De maatregelen zoals die gesteld zijn binnen de bebouwde kom, gelden in principe ook voor
buiten de bebouwde kom. Omdat het buitengebied van de gemeente zodanig groot is, worden
hier geen opruimbakken geplaatst. De gemeente doet een beroep op de hondeneigenaar om
verantwoordelijk met de overlast van hondenpoep om te gaan.
8. Handhaving/Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
Het succes van de te nemen maatregelen en voorzieningen staat en valt bij het handhaven
hiervan. Om de hondenpoepoverlast terug te dringen zal een BOA ingezet moeten worden. Het
advies voor het aantrekken van een BOA wordt separaat aan de raad voorgelegd. Voor meer
informatie wordt dan ook naar dat advies verwezen.
Opgemerkt dient te worden dat het de bedoeling is dat er een BOA wordt aangetrokken die op
meerdere terreinen actief zal zijn, zoals fout parkeren en zwerfvuil. Het aantrekken van een BOA
wordt in een separaat voorstel aan de raad toegelicht, waarin diverse opties worden aangegeven
om een BOA aan te trekken. In dit advies wordt voorgesteld om bij gemeente Heerlen de BOA in
te huren.
In dit hondenpoepbeleid wordt derhalve uitgegaan van deze optie. De BOA zal op het terrein
hondenpoepbeleid ca. 2/3 van de tijd worden ingezet.
• Budget: €55.000,-.
• Overige kosten: €5.000,• Restant voor uren: €50.000,-.
• Kosten per uur: €40,• Op jaarbasis 1250 uur.
• Per week ca. 24 uur.
Hiervan is voor hondenpoepbeleid 2/3 van de tijd beschikbaar. De kosten bedragen dan 2/3 *
€50.000,- = €33.500,De kosten zijn exclusief onregelmatigheidstoeslag en onvoorziene kosten. Een indicatie hiervoor
is €5.000,- op jaarbasis.
Heerlen heeft mondeling aangegeven wat de kosten zouden zijn per uur. Er zijn nog geen
officiële offerte aangevraagd. Dat zal gebeuren zodra de gemeenteraad akkoord is gegaan met
het advies om een BOA aan te trekken.
Het advies voor het aantrekken van een BOA zal separaat aan de gemeenteraad worden
aangeboden, gelijktijdig met het hondenpoepbeleid.
Kosten:
Jaarlijkse kosten BOA
Aantrekken BOA specifiek voor
hondenpoepbeleid
Overige zaken als uniform, reiskosten etc.
Totaal

totaal
€ 33.500,€ 5.000,€ 38.500,-
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9. Aanpassing APV
De maatregelen en voorzieningen dienen in de APV opgenomen te worden, zodat er vervolgens
mogelijkheden zijn om hierop te kunnen handhaven. In bijlage 2 is een voorstel voor het
toevoegen van een artikel t.b.v. de verplichting voor het dragen van een opruimmiddel voor in de
APV opgenomen. De APV zal hierop aangepast worden, wat geregeld wordt door afdeling
Burgerzaken.
10. Communicatie en voorlichting
Nadat dit hondenpoepbeleid is vastgesteld door de gemeenteraad, is het van belang dat de
inwoners hiervan op de hoogte worden gesteld. Middels een voorlichtingscampagne zal het
nieuwe beleid worden ingeluid, middels publicaties op website en de gemeenteberichten, folders,
krantenartikelen.
11. Financiën
De totale financiën van de te nemen maatregelen bedragen:
1. Eenmalige aanschafkosten
Aanschaf opruimbakken (eenmalig) €210,- per
stuk, 30 stuks
Aanbieden zakjes aan hondeneigenaren
Informatiecampagne w.o. folders, brieven etc.
Totaal
Budget
Restant
2. Eenmalige plaatsingskosten
opruimbakken
Plaatsing opruimbakken door buitendienst.
€100,- per bak. Totaal 30 bakken.
Wordt in planning opgenomen, drukken
niet extra op de begroting

stuk
€ 210,-

totaal
€ 6.300,€ 4.250,€ 5.000,€ 15.550,€ 50.000,€ 34.450,-

€ 100,-

€ 3.000,€ 3.000,-

3. Jaarlijkse onderhoudskosten
Onderhoud / schoonmaak 1 keer per week
Onderhoud / vandalisme etc.
Totaal
Budget
Restant

stuk

totaal
€ 8.736,€ 3.000,€ 11.736,€ 15.000,€ 4.264,-

4. Jaarlijkse kosten BOA specifiek voor
beleidsveld hondenpoep
Inhuur of aannemen
Overige kosten als onregelmatigheidstoeslag
(indicatie)
Budget
Over voor andere BOA-taken

stuk

totaal
€ 33.500
€ 5.000,€ 55.000,€ 16.500,-
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Noot: deze kosten zijn allen een indicatie. Voor diverse onderdelen zijn offertes gevraagd. Deze offertes
hebben een geldigheid van 1 maand. Derhalve kan het voorkomen dat de kosten anders worden op het
moment dat daadwerkelijk zaken worden besteld/afgesproken.

•
•
•
•

Ad.1: Eenmalige aanschafkosten: Het budget van €50.000,- is voldoende om de eenmalige
kosten te dekken.
Ad. 2: Jaarlijkse onderhoudskosten: Het budget voor de jaarlijkse kosten van €15.000 is
voldoende om de jaarlijkse kosten te dekken. Er blijft ca. €4.000,- over dat als jaarlijkse
reserve kan dienen.
Ad 3: Opgemerkt dient te worden dat de plaatsing van de opruimbakken door de eigen dienst
worden gedaan. De kosten drukken niet op de begroting.
Ad 4: BOA: De kosten voor de BOA worden nog niet door de begroting gedekt van 2008.
Vanaf 2009 biedt zijn in de begroting €55.000,- opgenomen. Hierin zitten dan ook de kosten
van de uren die de BOA maakt voor zwerfvuil en fout parkeren. Verwezen wordt naar het
betreffende advies.

12. Uitvoering/Implementatie/Inrichting organisatie
Als de gemeenteraad het hondenpoepbeleid gezamenlijk met het aantrekken van een BOA heeft
vastgesteld, zal het zo snel mogelijk worden ingevoerd. Er wordt naar gestreefd om het plan op 1
maart 2009 operationeel te hebben.
In de maanden januari en februari worden de offertes opgevraagd en opdrachten verstrekt.
Tevens worden de opruimbakken dan geplaatst en de informatiefolder opgesteld.
Vanaf 1 maart zal allereerst zal een gewenningsperiode volgen. In deze periode zullen de
hondeneigenaren alleen gewaarschuwd worden bij overtredingen. Na twee maanden gewenning
zullen de boetes daadwerkelijk uitgeschreven gaan worden.
De nieuwe artikelen voor APV zijn met dit beleid vastgesteld. Bij de jaarlijkse aanpassingsronde
van de APV worden deze artikelen ingevoegd.
De concrete acties die volgen na vaststelling van het beleid zijn:
- aantrekken BOA;
- aantrekken schoonmaakbedrijf voor ledigen bakken;
- bestellen opruimbakken;
- plaatsen opruimbakken;
- bestellen afvalzakjes;
- uitdelen afvalzakjes;
- nagaan of er mogelijkheden zijn voor verkooppunten van de afvalzakjes;
- opstellen folder;
- voorlichtingsactiviteiten: website, publicaties;
- inrichten organisatie, indien noodzakelijk.
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13. Samenvatting te nemen maatregelen
Samenvattend worden de volgende maatregelen genomen:
1. Het plaatsen van opruimbakken.
2. De verplichting aan hondeneigenaren om uitwerpselen op te ruimen.
3. De verplichting aan hondeneigenaren om een opruimmiddel te dragen.
4. Vervangen gebodsborden “verboden door honden” door attentieborden.
5. Handhaving van het beleid door inzet van een BOA.
6. Uitbreiding van de APV ten aanzien van hondenpoep.
14. Bijlagen
1. Artikelen uit het huidige APV inzake honden.
2. Nieuwe artikels ten behoeve van de APV
3. Locaties plaatsing opruimbakken
4. Cirkel waarbinnen inwoners maximaal 500 meter van het buitengebied wonen
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Bijlage 1: Artikelen uit het huidige APV inzake honden
Artikel 2.4.17 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 de weg 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 de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander 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 en de
hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond
deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.
Artikel 2.4.18 Verontreiniging door honden
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 de weg 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 in 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.
Artikel 2.4.19 Gevaarlijke honden
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten
lopen
op of aan de weg of op het terrein van een ander:
a. anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft
bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met
het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;
b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat het college aan de eigenaar of
de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn en
muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt.
2. In afwijking van artikel 2.4.17, aanhef en onder c, geldt voor het bepaalde in het eerste lid
bovendien dat de hond voorzien moet zijn van een optisch leesbaar, niet- verwijderbaar
identificatiekenmerk in het oor of de buikwand.
3. In het eerste lid wordt verstaan onder:
a. muilkorf: een muilkorf als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Regeling agressieve dieren;
b. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot
halsband, die niet langer is dan 1,50 meter.
4. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de
Regeling agressieve dieren.
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In de APV staan de volgende definities genoemd in artikel 1.1. Begripsbepalingen:
Weg:
• de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede
de daaraan liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;
• de - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke pleinen en open
plaatsen, parken, plantsoenen, speelweiden, bossen en andere natuurterreinen, ijsvlakten en
aanlegplaatsen voor vaartuigen;
• de voor het publiek toegankelijke stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en galerijen,
die uitsluitend tot voor bewoning in gebruik zijnde ruimte toegang geven en niet afsluitbaar
zijn;
• andere voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken,
gangen, passages en galerijen; de afsluitbare alleen gedurende de tijd dat zij niet door of
vanwege degene die daartoe naar burgerlijk recht bevoegd is, zijn afgesloten.
Bebouwde kom:
de bebouwde kom of kommen waarvan gedeputeerde staten de grenzen hebben vastgesteld
overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet.
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Bijlage 2: Nieuwe artikels ten behoeve van de APV

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 openbare plaats zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander
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. Het verbod genoemd in het eerste lid onder a geldt 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
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van
uitwerpselen ontdoet:
a. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats;
b. buiten de bebouwde kom op wegen en paden mede bestemd voor voetgangers;
c. op een andere door het college aangewezen plaats.
2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in 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.
Artikel 2:58a Verplichting tot voeren ruimmiddel
1. Het is eenieder verboden zich binnen de bebouwde kom met een hond te bevinden op een
openbare plaats zonder dat men een hulpmiddel, dat gezien vorm en constructie kennelijk
bestemd is tot het opruimen van hondenuitwerpselen, bij zich draagt.
2. Degene die zich met een hond op de in het eerste lid bedoelde plaatsen bevindt is verplicht
het hulpmiddel op eerste vordering van de met het toezicht op de naleving van dit artikel
belaste ambtenaren te tonen.
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Bijlage 3: Locaties plaatsing opruimbakken

Simpelveld:
1. Park achter gemeentehuis, kruising van de paadjes bij de vijver.
2. Hoek Pater Damiaanstraat – Kloosterstraat, bij het pleintje met vijvertje.
3. Hoek Sweyersgewanden – Rode Put, op de Sweyersgewanden, naast de bestaande glasbak.
4. Hoek Molsberg – Peitzenberg, naast het perceel van het huis Molsberg 49 in de groenstrook.
5. Grachtstraat, ergens halverwege.
6. Picknickplaats op de Huls.
7. Hoek Huls – Zijstraat, bij het speelveldje.
8. Hoek Bouwensstraat – St. Remigiusstraat, bij het veldje / groenstrook.
9. Hoek St. Remigiusstraat – Zaunbrechersstraat.
10. Hoek Hennebergstraat – Stampstraat.
11. Dr. Schweitzerstraat, aan de uitgang van een van de paadjes door het park.
12. Scheelenstraat, aan de ingang van het paadje door het park.
13. Bulkemstraat, vlak voor einde bebouwde kom bij de groenstrook aan de ventweg.
14. Stationstraat, nabij de parkeerplaats van de ZLSM, in de groenstrook.
15. Oranjeplein, in de groenstrook nabij de bushalte.
Baneheide:
16. Baneheide, ter hoogte van het veldje met vijvertje, tegenover nummer 28.
Bocholtzerheide:
17. Hoek Baneheiderweg – Groeneweg, bij het speelveldje.
Bocholtz:
18. Kerkeveld, tegenover huisnummer 4, bij de reeds aanwezige afvalbakken.
19. Hoek Weijersstraat – Van den Hovestraat, bij het speelveldje.
20. Hoek Kerkeveld – Elfschoorstenen, bij de parkeerplaats.
21. Kerkeveld, vlak voor het einde bij de Groeneweg.
22. Hoek Biesweg – Reinert, aan de overzijde bij de Biesweg.
23. Wilhelminastraat, ter hoogte van de parkeerplaats tegenover de bibliotheek.
24. Hoek Wilhelminastraat – Bongaarderweg, bij het groenstrookje.
25. Bongaarderplein, op de parkeerplaats.
26. Kommerstraat, bij de parkeerplaats bij de reeds aanwezige afvalbakken.
27. Steenberg, tegenover de ingang van de Gillishof, naast het voetpad.
28. De Baan, bij de groenstrook/speelveldje.
29. Tulpenplein bij groenstrook tussen Leliestraat en Tulpenstraat.
30. Schuttershof, bij de parkeerplaats/groenstrook.
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Bijlage 4: Cirkel waarbinnen inwoners maximaal 500 meter van het buitengebied wonen

2 losbladige kaarten van Simpelveld (genummerd pagina 16) en Bocholtz (genummerd pagina
17)op A3-formaat
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