
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen

T 140346 F 0346 25 40 10

www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Diverse geadresseerden, zie scan adressenlijst

Datum

29 maart 2016

Onderwerp

pilot handhaving hondenbeleid

Bijlage(n)

n.v.t.

Afdeling

Veiligheid, handhaving en toezicht

Behandeld door

Div.

Direct nummer

0346254000

E-mail

info@stichtsevecht.nl

Ons kenmerk

Z/16/55647 - UIT/16/55410

Uw kenmerk

Bij beantwoording graag ons 

kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer/mevrouw,

Volgens onze gegevens heeft u een of meerdere honden, vandaar dat u deze brief van ons krijgt. 
Regels zijn er om ons aan te houden, helaas gebeurt dat niet altijd door iedereen, dat levert jaarlijks 
klachten op. Veel klachten gaan over het niet opruimen van hondenpoep.

Hondenpoep geeft niet alleen ongemak. Uit een onderzoek van de GGD blijkt dat hondenontlasting 
allerlei bacteriën bevat, die schadelijk zijn voor de gezondheid van jonge kinderen.

Vanaf april zal daarom actief gehandhaafd worden op plekken waar de overlast het grootst is. Het 
betreft een pilot van drie maanden in de wijken Spechtenkamp, Zwanenkamp en Fazantenkamp. 
Ook in de andere wijken worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd.

De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zullen direct beboeten als ze een overtreding 
constateren. Er wordt dus niet eerst een waarschuwing gegeven.
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Wat zijn de regels binnen de bebouwde kom: 
1. een algehele opruimplicht voor hondenpoep; 
2. aanlijnplicht voor honden: honden mogen alleen los op een aangewezen hondenspeelplaats; 
3. honden zijn verboden op een kinderspeelplaats (speeltuin, voetbalveldje en zandbak). 

Boetes zijn:
€ 140,- als u de hondenpoep van uw hond niet opruimt; 
€   90,- als uw hond losloopt waar dat niet mag; 
€ 140,- als uw hond verblijft op een kinderspeelplaats.

Laten we er voor zorgen dat het een gewoonte wordt dat hondenpoep door iedereen wordt 
opgeruimd. Zodat het resultaat voor iedereen een schone en leefbare wijk is!

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,

F.A.J. Schraa
Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving
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