
Overlast  
hondenpoep?
Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet!
Honden geven hun baasjes veel plezier. Helaas is er soms ook sprake van overlast. Natuurlijk is een 
hond niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel mensen beleven veel plezier aan hun hond. 
Wel moeten we ons meer aan bepaalde afspraken houden om het leefbaar te houden voor iedereen. 
En dit geldt in het bijzonder voor een kleine groep die deze regels niet naleeft. De overgrote meerderheid 
begrijpt dat kinderen graag spelen op poepvrije grasveldjes en dat het niet prettig is om op trottoirs in 
de poep te stappen. Dus hondenbezitters: neem je verantwoordelijkheiden en houd rekening met elkaar.

Om de overlast tegen te gaan, hebben we in Geldrop-Mierlo speciale spelregels waar hondenbezitters 
zich aan moeten houden. Deze aanpak evalueren we regelmatig. Conclusie: er is al veel verbeterd, 
helaas is er ook nog steeds overlast! Wel krijgen we steeds beter in beeld waar knelpunten liggen. 
Zo kunnen we gerichter op zoek naar oplossingen en onze aanpak op punten bijstellen. In deze 
speciale krant leest u hier alles over.



Het hondenbeleid in het kort
In Geldrop-Mierlo hebben we hondenuitlaatroutes, -uitlaatstroken en ver-
bodsgebieden. Groene, blauwe en rode bordjes geven aan waar honden 
verplicht aan de lijn moeten, waar ze los mogen lopen en waar de poep 
niet hoeft te worden opgeruimd. Ook zijn er verbodsgebieden waar honden 
helemaal niet mogen komen.  Op plaatsen waar geen bordje staat, geldt 
dat de hond aan de lijn moet en de hondenbezitter de poep zelf op moet 
ruimen.

Waarom hondenbelasting?
In onze gemeente betalen alle hondenbezitters hondenbelasting. De in-
komsten gebruiken we om de hondenpoepoverlast te verminderen. We ge-
bruiken het geld onder andere om alle hondenuitlaatstroken te reinigen en 
te maaien. Ook het plaatsen van (verdwenen) paaltjes bij de routes wordt 
hieruit betaald. Daarnaast worden overlastlocaties regelmatig gereinigd.

Aansluiten bij de wensen van de inwoners
Het hondenbeleid is sinds 2005, toen het werd ingevoerd, niet gewijzigd. 
Wel hebben we de routes in 2010 aangepast. In 2014 hebben we ze nog-
maals onder de loep genomen en geactualiseerd. Wethouder Verdouw: 
‘Toen we het hondenbeleid een aantal jaren geleden invoerden, hebben we 
gekeken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van de groene, blauwe 
en rode bordjes: waar moest welke kleur bordje komen en waar was een 

Wethouder Verdouw over het gemeentelijk hondenbeleid:

‘Uw inbreng is voor ons heel belangrijk!’
 

Hondenpoep staat bovenaan de lijst van ergernissen van inwoners van Geldrop-Mierlo. Niemand trapt graag in de poep en de straat ziet er vies uit. 

Honden die niet zijn aangelijnd, kunnen bovendien een risico zijn voor de (verkeers)veiligheid. Om de overlast van honden en –poep te verminderen, 

heeft de gemeente sinds 2005 hondenbeleid vastgesteld. Met hondenuitlaatroutes en -uitlaatstroken, hondenpoepbakken en verbodsgebieden pro-

beren we ervoor te zorgen dat iedereen op een prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte. Bij het uitvoeren van ons hondenbeleid, 

vinden we uw inbreng erg belangrijk. Wethouder Miranda Verdouw, zij heeft het hondenbeleid in haar portefeuille, vertelt waarom. 

bordje wat ons betreft niet nodig? Zo zijn de hondenuitlaatstroken, -uitlaat-
routes en verbodsgebieden aangewezen. Maar het is niet zo dat we alles 
dicht timmerden: het aantal honden wijzigt immers in een wijk of straat. 
Er komen honden bij, er gaan honden weg. Soms kan er een uitlaatstrook 
weg, terwijl er ergens anders juist eentje bij zou moeten. Dat is een continu 
proces. We moeten inspelen op deze veranderingen. We vinden het daarbij 
belangrijk om aan te sluiten op de wensen van onze inwoners, bij degenen 
die er direct belang bij hebben. Het gaat niet alleen om de hondenbezit-
ters (vinden zij bijvoorbeeld dat er te weinig uitlaatstroken zijn, of dat deze 
te ver weg liggen?), maar ook om bewoners die overlast van hondenpoep 
ervaren. We horen graag de mening van verschillende partijen, zodat we 
daarmee aan de slag kunnen.’ 

Miranda Verdouw vervolgt: ‘Vanaf vorig jaar hebben we de hoeveelheden 
hondenpoep in kaart gebracht. Hieruit bleek, dat er vooral op grasvelden 
nog steeds veel ligt en op plekken waar geen honden mogen komen, zoals 
op speelplaatsen. Deze locaties zien we ook terug bij de meldingen die 
worden gedaan door onze inwoners. Ze doen dit via onze website, tele-
fonisch of via social media. We hebben, mede naar aanleiding van deze 
meldingen, gekeken of we hardnekkige overlastlocaties konden ‘legalise-
ren’, door ze aan te wijzen als hondenuitlaatstrook. Ze worden dan in ieder 
geval elke week schoongemaakt. Ook plaatsen waar honden verboden zijn, 
worden extra gereinigd. 

Bent u hondenbezitter?  
Lees dan onze spelregels!
Om de overlast van hondenpoep te verminderen, hebben we in 

onze gemeente een aantal jaren geleden hondenbeleid ingevoerd. 

Hierin is een aantal spelregels opgenomen. Het is de bedoeling 

dat door middel van speciale hondenuitlaatroutes, -uitlaatstroken, 

hondenpoepbakken en verbodsgebieden één van de grootste er-

gernissen binnen onze gemeente tot een minimum wordt beperkt.

Het gebeurt ook dat wijk- of buurtverenigingen het initiatief nemen en con-
tact met de gemeente zoeken. Wij beoordelen hun verzoeken en in vrijwel 
alle gevallen kunnen we hieraan voldoen. Of in elk geval voor een groot 
deel. Ook de handhavers, wijk- en buurtcoördinatoren spelen een belang-
rijke rol. 

Voorbeelden van goede samenwerking
De wethouder noemt voorbeelden van een goede samenwerking tussen 
de gemeente en anderen: ‘In de wijk de Burght/Overburght hebben we 
enkele maanden geleden speciale bordjes opgehangen, om hondenbezit-
ters er aan te herinneren dat zij verantwoordelijk zijn voor het opruimen 
van hondenpoep. De bordjes staan, als een soort geheugensteuntje, 
tijdelijk langs routes waar er ondanks de geldende regels toch nog veel 
overlast is. Het is de bedoeling dat de bordjes rouleren. Toen we op 
Facebook een foto van de bordjes zetten, kregen we direct vele positieve 
reacties. Ook kregen we volop suggesties waar ook bordjes zouden mo-
gen komen. We hebben alles genoteerd, bepalen welke locaties wat ons 
betreft prioriteit hebben en zullen ook daar bordjes gaan hangen. 

In de Coevering heeft een bewoner een tijdje terug alle ‘probleemplek-
ken’ in beeld gebracht. Hij maakte hiervan een tekening en verspreidde 
deze in de buurt. Met alle verzamelde reacties kwam hij naar de ge-
meente. We hebben vervolgens met hem overlegd en uiteindelijk hebben 
we vrijwel alle verzoeken kunnen honoreren. Zo hebben we de kleine 
uitlaatstrook die er in de Coevering was, flink uitgebreid. In het huidige 
hondenbeleid is uw invloed duidelijk groter dan voorheen. We hebben 
graag dat u met ons meedenkt.’

Goed voorbeeld doet goed volgen
De wethouder heeft zelf ook altijd honden gehad. Door tijdgebrek heeft 
ze er nu geen meer, maar in vakanties gaat ze regelmatig wandelen met 
‘leenhonden’ Whiskey, een Jack Russell en Frodo, een kruising tussen 
een Beagle en een Cocker Spaniel. ‘Als Whiskey zijn behoefte doet, vind 
ik het niet zo’n probleem om dat drolletje op te ruimen, bij de grote 
Frodo is het wat minder!’ lacht ze. Maar natuurlijk geeft ze het goede 
voorbeeld en gaat ze altijd met een zakje op pad. 

Mei’se Mert
Voor een goed hondenbeleid is het belangrijk dat hondenbezitters we-
ten wat wel en wat niet mag. Daarom vindt u in deze krant alle honden-
uitlaatroutes en –stroken en alle verbodsgebieden. Door aan te geven 
waar welke regels gelden, weten niet-hondenbezitters ook waar honden 
bijvoorbeeld los mogen lopen, zodat ze hierdoor niet verrast worden. 

Miranda Verdouw wijst u graag nog op de Mei’se Mert op zondag 31 mei: 
‘De gemeente is hier aanwezig om het hondenbeleid onder de aandacht 
te brengen. Dan doen we op een ludieke manier. Hoe? Dat verklappen 
we uiteraard nog niet. U zult ons vast wel tegenkomen in het centrum!’

Blauw bordje  
(hondenuitlaatstrook): Hier bent u ver-
plicht om de hond aan te lijnen. U hoeft 
de hondenpoep niet zelf op te ruimen, 
deze wordt wekelijks gereinigd met een 
poepzuiger.

Groen bordje 
(hondenuitlaatroutes in het buitengebied):
U hoeft de uitwerpselen niet op te ruimen. 
Hier mag uw hond loslopen.

Rood bordje  
(verbodsgebieden): Deze bordjes staan 
op plaatsen waar het verboden is voor 
honden (bijvoorbeeld op speelveldjes).

Geen bordjes:
De hondenbezitters ruimen hier zelf de uitwerpselen van hun hond 
op. Het mag in een gewone prullenbak gestopt worden. En de 
honden zijn aangelijnd.
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Spelende en schoolgaande kinderen en wandelaars ondervinden hier 
veel overlast van op trottoirs, grasveldjes, bij speelvoorzieningen en nabij 
scholen. Er van uitgaande dat elke hond gemiddeld 3 keer per dag wordt 
uitgelaten, levert dit ruim 88.200 hondenbewegingen per week op. Elk jaar 
zorgt dit voor veel meldingen van overlast. In 2013 zijn er 317 meldingen 
afgehandeld, in 2014  300 en in 2015 ( januari-februari-maart) hebben wij 
er al 65 ontvangen. Dit zijn alleen de meldingen die bij ons zijn ingediend. 
Deze meldingen zorgen er onder meer voor dat het hondenbeleid vraagt 
om regelmatige aanpassing van het hondenbeleid. Hierdoor kunnen we 
beter tegemoet komen aan de wensen van bewoners. In dit artikel vindt u 
een overzicht van de belangrijkste aanpassingen en verbeteringen.

Afvalbakken
We verlangen van hondenbezitters dat ze de hondenpoep van hun hond 
buiten de uitlaatstroken zelf opruimen. Zij zijn ook verplicht om een hon-
denpoepzakje bij zich te dragen wanneer ze de honden uitlaten. Om de 
hondenbezitter daarbij te ondersteunen hebben we extra afvalbakken ge-
plaatst. Hier mag naast afval ook hondenpoep in worden gegooid.

Omheinde losloopterreinen
Uit de campagne “Hondenpoep? Daar trappen wij niet meer in!” kwam 
naar voren dat er behoefte is aan omheinde losloopterreinen. Als pilot zijn 
toen 2 terreinen aangelegd met afvalbakken. Iemand die daar zijn hond 
uitlaat, is verplicht de uitwerpselen van zijn hond in deze bakken te gooien. 
Het mag geen hondentoilet worden. Uit evaluatie blijkt dat er geen vraag 
meer is naar omheinde losloopterreinen. Verder blijkt ook dat hondenbezit-
ters deze terreinen niet of slecht schoonhouden. We hebben daarom be-
sloten om geen extra omheinde losloopterreinen aan te leggen en dat de 
bestaande terreinen regelmatig worden schoongemaakt door de gemeente.

Omheinen speel- en trapveldjes 
De hondenoverlast op omheinde speelveldjes (verbodsgebieden) is mini-
maal. Daarom blijven we ook in de toekomst speel- en trapveldjes omhei-
nen en voorzien van wildroosters. Kinderen kunnen ook op deze terreinen 
vrij van hondenpoep spelen.

Extra hondenpoepzuiger
Momenteel rijdt er één hondenpoepzuiger in onze gemeente. Deze honden-
poepzuiger reinigt volgens een vast programma alle hondenuitlaatstroken. 
Om flexibeler te kunnen zijn in de bestrijding van overlast, zetten we een 
extra hondenpoepzuiger in. Deze kan snel reageren op klachten en kan ook 
worden ingezet op overlastlocaties bij uitlaatstroken.

Verbodsgebieden
Rondom scholen en speeltuinen stellen we verbodsgebieden in. De ver-
bodsgebieden hebben een rood bordje. Hier mogen geen honden komen 
zodat kinderen hier (poep) vrij kunnen spelen.
 
Uitlaatstroken/routes
Op diverse plaatsen breiden wij de hondenuitlaatstroken uit. In sommige
situaties schrappen we enkele stroken. De hondenuitlaatstroken

Laat een ander niet met de rotzooi zitten!

Samen werken aan een 
prettige leefomgeving
In Geldrop-Mierlo wonen 4200 honden. De honden geven de baasjes 

veel vreugde. Daar staat echter tegenover, dat ze zorgen voor één van de 

grootste ergernissen in de gemeente: hondenpoep. 

Jessica Peperkamp met haar Border Collies. Als hondenliefhebster weet ze 
als geen ander dat hondenpoep voor veel mensen een bron van ergernis 
is. ‘Het is gewoon een kwestie van gedrag, er zijn niet voor niets regels. 
Mijn liefde voor honden mag niet ten koste gaan van anderen. Dat we hier-
over afspraken maken, lijkt me logisch.’

hebben een blauw- of groen bordje. Op de terreinen met een blauw bordje 
moet u de hond aangelijnd uitlaten. De hondenbezitter is hier niet verplicht 
de hondenpoep op te ruimen. Dat doet de hondenpoepzuiger. Op terrei-
nen met een groen bordje mogen de honden los lopen. Ook hier hoeft de 
hondenbezitter de poep niet op te ruim. Deze zijn vooral te vinden in het 
buitengebied of in de  bossen.

Twee nieuwe borden
Er zijn twee nieuwe borden ontworpen die we tijdelijk bij grote overlast-
plaatsen kunnen plaatsen. Dit als herinnering aan het hondenbeleid. Met 
deze borden wijzen we bewoners erop dat honden heel veel plezier kunnen 
geven maar dat anderen er geen overlast van mogen ervaren.

Toezicht
Vanaf 2015 zijn we gestart met het monitoren van de openbare ruimte 
waarin ook het hondenbeleid wordt meegenomen. Hierbij kijken we naar 
het aantal hondendrollen per hectare. Is dit hoger dan de toegestane 
norm dan gaan onze toezichthouders hier vaker surveilleren.  Daarnaast 
gaan we een aantal verbeteringen invoeren waardoor hondenbezitters 
sneller en eenvoudiger naleefgedrag vertonen. Bijvoorbeeld door de 
voorzieningen te verbeteren of uit te breiden en beheer en handhaving 
af te stemmen op de praktijk. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat 
leidt, treden we handhavend op.
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