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Analyse maatschappelijk vraagstuk: overlast door hondenpoep 

 
tekst 1 
 
Meeste gemeenten hebben last van poep 
 
Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten zegt last te 
ondervinden van hondenpoep. Dat blijkt uit een onderzoek dat vandaag 
wordt gepresenteerd op het eerste Nationaal Symposium Hondenbeleid.  
In meer dan 50 procent van de gemeenten klagen burgers met regelmaat 
over de overlast die de stoelgang van de viervoeters veroorzaakt.  5 

Slechts de helft van alle gemeenten die meededen aan het onderzoek, 
stelt dat het gemeentelijke beleid om de hondenpoepoverlast aan te 
pakken, ook tot schonere straten heeft geleid. 
De meeste gemeentebesturen vinden dat de verantwoordelijkheid voor de 
overlast bij de bezitters van de honden ligt. Al blijkt de aanpak van de 10 

baasjes van de vervuilers in de praktijk lastig. Vooral het ‘op heterdaad 
betrappen’ van niet opruimende hondenbezitters blijkt in de praktijk vrijwel 
onmogelijk, geven gemeenten aan. 
Op het symposium spreekt onder anderen een hoogleraar veterinaire 
volksgezondheid van de Universiteit Utrecht. Hij stelt dat hondenpoep niet 15 

alleen vervelend, maar ook levensgevaarlijk kan zijn door de wormen die 
erin zitten.  
Volgens het CBS is hondenpoep al jaren volksergernis nummer één. Het 
totale aantal honden in Nederland wordt op 1,5 miljoen geschat.  
Op het symposium komen vertegenwoordigers van meer dan 60 20 

gemeenten samen om te praten over het Nederlandse hondenbeleid in al 
zijn facetten. 
 
naar: www.volkskrant.nl van 19 januari 2012 
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tekst 2 
 
‘Hondenpoep is een lastig onderwerp’   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hondenpoepverbod 

 
Poep op de stoep blijft een grote ergernis. In meer dan 50 procent van de 
gemeenten klagen burgers regelmatig over de overlast. Dat blijkt uit een 
onderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd op het eerste Nationaal 
Symposium Hondenbeleid. 
Volgens Mark de Haas, organisator van het symposium, is hondenpoep 5 

een ingewikkeld probleem. “Het is een lastig onderwerp waar drie partijen 
bij betrokken zijn. Dat zijn de gemeenten die het hondenbeleid voeren, dat 
zijn hondenbezitters die zich tegen het beleid verzetten en je hebt de 
mensen die in de hondenpoep gaan staan. En die kijken allemaal heel erg 
verschillend naar de materie.” 10 

Helaas zijn de hondenbezitters niet aanwezig op het symposium. Volgens 
De Haas zijn de hondenbezitters daarvoor niet goed genoeg 
georganiseerd. “De hondenbezitters zijn vaak wel verenigd, maar dan in 
een bepaalde gemeente en vaak ook alleen om een standpunt in te 
nemen tegen het gemeentelijk hondenbeleid.” 15 

 
naar: www.nos.nl van 19 januari 2012 
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tekst 3 
 
Honden 
 
Veel mensen beleven elke dag veel plezier aan hun trouwe viervoeter. 
Andere mensen voelen zich niet veilig bij loslopende honden en ergeren 
zich aan hondenpoep. Met heldere spelregels en goede voorzieningen wil 
de gemeente Leeuwarden aan beide partijen tegemoet komen, zodat de 
stad voor iedereen leefbaar blijft. 
 
Spelregels en hondenpoepvoorzieningen 
Als u een hond bezit, gelden er voor u heldere spelregels. Bijvoorbeeld 
dat uw hond alleen op speciale losloopterreinen mag loslopen.   
Daarnaast moet u hondenpoep altijd en overal opruimen. Daarvoor kunt u 
gebruikmaken van speciale hondenpoepvoorzieningen zoals 
hondenpoepbakken, poepgrijpers en BioBags. Zo houden we de stad voor 
iedereen schoon. 
Als hondenbezitter bent u verplicht hondenbelasting te betalen. De 
gemeente gebruikt uw geld onder andere voor: 
 inzet milieucontroleurs voor controle en handhaving en afdoen 

meldingen 
 aanleg en onderhoud van de 38 losloopterreinen 
 aanschaffen van hondenpoepvoorzieningen 
 voorlichtingscampagnes. 
 
Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen. Voor het niet 
opruimen van hondenpoep is deze boete 120 euro. 
 
naar: www.leeuwarden.nl van 14 augustus 2012 
 
tekst 4 
 
Boetes voor hondenpoep omhoog 
 
De gemeenteraad van Ibiza (Spanje) komt met een voorstel om de boetes 
flink te verhogen voor mensen die de uitwerpselen van hun huisdieren 
niet zelf opruimen. Kennelijk is de ergernis ook op Ibiza enorm hoog. 
Het is nog niet duidelijk wat de bedragen zullen worden, maar de 
burgemeester gaf als aanwijzing dat deze zeker niet onder de duizend 
euro zullen zijn. Dat is een aanzienlijke verhoging van de tot nog toe 
geldende bedragen van 150 tot maximaal 750 euro.  
 
naar: www.ibizavandaag.nl van 16 juni 2012 
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tekst 5 
 
‘Hondenbelasting schendt mensenrechten’ 
 
STRAATSBURG -  Een Duitse advocaat heeft het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens gevraagd om de hondenbelasting af te schaffen. Hij 
vindt de belasting een aantasting van het privéleven en discriminerend. 
Katten, paarden en hamsters zijn immers belastingvrij. Landen als Groot-
Brittannië, Frankrijk en Spanje hebben de hondenbelasting al afgeschaft.  
 
naar: www.telegraaf.nl van 30 juni 2012 
 
tekst 6 
 
Niet de hondenbelasting afschaffen maar kattenbelasting invoeren! 
Mijn hond moet aangelijnd, poep moet opgeruimd worden terwijl ik 
belasting betaal. 
En dit terwijl katten 
 loslopen 
 overal poepen 
 tegen de voordeur sproeien omdat we een hond hebben 
 de hele nacht krols krijsen 
 de auto bekrassen als ze grip verliezen en de nagels uitzetten 
 de vuilniszakken opentrekken want kattenbakbezitters zetten de 

zakken 6 dagen te vroeg buiten 
 enz... enz... 
En voor al die overlast wordt NIKS betaald! 
 
naar: ingezonden brief op www.telegraaf.nl van juni 2012 
 

einde  
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