Heel veel mensen beleven plezier aan het houden van een hond. Het
aantal honden in de gemeente Bladel wordt geschat op ruim 3000.
Daar staat tegenover dat heel wat mensen hinder ondervinden van
honden. Vooral de overlast door hondenpoep is een voortdurende bron
van irritatie.
Het grootste deel van de hondenbezitters houdt zich prima aan de
voorschriften. Toch laten sommige mensen hun hond nog op het trottoir
of op speelvelden poepen. Ook in plantsoenen zorgen uitwerpselen
voor overlast. De medewerkers van de groenvoorziening stappen niet
graag in de hondenpoep. Daarnaast is wetenschappelijk gebleken dat
een teveel aan hondenpoep slecht is voor het groen.
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente
Bladel zijn regels opgenomen waaraan hondenbezitters zich moeten
houden. Het gaat met name om het aanlijnen van honden en het
opruimen van hondenpoep.

Speelvelden
Een hond mag zich nooit bevinden op ingerichte speelvelden.
Hondenpoep
Een hond mag niet poepen op de weg, trottoir, speelterrein, plantsoen,
berm e.d. Dat geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Als het
toch gebeurt, moet degene die de hond uitlaat de poep onmiddellijk
opruimen. Hij/zij moet daarvoor binnen de bebouwde kom een
deugdelijk middel bij zich hebben.
Er is nogal wat discussie over wat een “deugdelijk middel” is. Een
hondenpoepzakje of een schepje en een plastic zakje kunnen prima
worden gebruikt om de poep op te ruimen. Een tissue is echter veelal
geen deugdelijk middel.
Als de gemeentelijke handhaver of de politie u daarom vraagt, moet u
het hondenpoepzakje of vergelijkbaar middel laten zien. Soms wordt
dan gezegd dat men het zakje al in een bak heeft gedaan. Dat is echter
niet te controleren. U kunt daarom het beste extra zakjes meenemen.
Wij doen een dringend beroep op alle hondeneigenaren zich aan
de regels te houden. U hebt de lusten van een hond, bezorg
anderen niet de lasten.

De tekst in de APV over het houden van honden komt in grote lijnen
hierop neer:
Aanlijnen
Het is verboden om een hond binnen de bebouwde kom los te laten
lopen (behalve natuurlijk in uw eigentuin). Verder geven
eigenaren/beheerders van bos- en natuurgebieden middels borden aan
onder welke voor waarden u van de openstelling gebruik kan maken.
Wees steeds alert op wat kan en mag op de plek waar u zich met uw
viervoeter bevindt. Het aanlijnen is verplicht voor alle honden, dus ook
voor honden die een gehoorzaamheids-cursus hebben gevolgd.
In de APV wordt een uitzondering gemaakt op deze regel voor officiële
hondenuitlaatplaatsen. Dat zijn terreinen die officieel zijn aangewezen
als plaats waar een hond los mag lopen. Binnen de bebouwde kommen
van de gemeente Bladel hebben we dergelijke terreinen echter niet.

Regelmatig wordt bij de gemeente gemeld dat ook de uitwerpselen van
katten en paarden voor overlast zorgen. Als dergelijke overlast wordt
geconstateerd, kan ook daar tegen worden opgetreden.
De gemeentelijke handhavers houden toezicht op naleving van de APV.
Degene die de regels overtreedt, riskeert een boete.
Meer informatie
Voor meer informatie hierover en bij klachten kunt u contact opnemen
met het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis
(tel. 361636) op maandag tot en met donderdag van 09.00 - 17.00 uur
en op vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.

TEKST APV 2018
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.
op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig
ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een
andere door het college aangewezen plaats;
b.
binnen de bebouwde kom op een openbare plaats indien de hond
niet is aangelijnd;
c.
buiten de bebouwde kom op een openbare plaats indien de hond
niet is aangelijnd, tenzij het een door het college aangewezen
plaats betreft waar de hond niet aangelijnd hoeft te zijn; of
d.
op de weg indien de hond niet is voorzien van een halsband of een
ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet
kennen.
2
Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing
op door het college aangewezen plaatsen.
3
De verboden in het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c zijn niet
van toepassing op de eigenaar of houder van een hond:
a.
die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale
hulphond laat begeleiden; of
b.
die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond
of sociale hulphond.
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
1
Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is
verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk
worden verwijderd.
2
De eigenaar of houder van een hond is verplicht bij het uitlaten van die
hond binnen de bebouwde kom een deugdelijk hulpmiddel, dat gezien
de vorm en constructie als zodanig bestemd is voor het verwijderen van
uitwerpselen, of een zakje of schep bij zich te dragen en dit, op eerste
vordering van de met zorg voor de naleving van de bepalingen van deze
verordening belaste ambtenaar, te tonen.
3
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de eigenaar of
houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een
geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.
4
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college
aangewezen plaatsen.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
1
Indien de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk
of hinderlijk acht, kan hij de eigenaar of houder van die hond een
aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die
hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een
ander.
2
Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de
hond aangelijnd te houden met een lijn van een lengte, gemeten van de
hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.
3
Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de
hond voorzien te houden van een muilkorf die:
a.
vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide
stoffen;
b.
door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is
aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet
mogelijk is; en
c.
zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten
ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en
dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.
4
Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid aanhef en onder d,
dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een
door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek
identificatienummer door middel van een microchip die met een
chipreader afleesbaar is.
Onder "de weg" wordt verstaan:
1. Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip
van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende
paden en bermen of zijkanten en de daaraan liggende en als zodanig
aangeduide parkeerterreinen.
2. 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.
3. De voor het publiek toegankelijke stoepen, trappen, portieken, gangen,
passages en galerijen, die uitsluitend toegang geven tot voor bewoning in
gebruik zijnde ruimte en niet afsluitbaar zijn.
4. 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.

Honden

lusten en lasten

