BIJLAGE 1. Aanvulling gemeente Overbetuwe
Op 28 januari 2016 besprak Hesther Kuipers, namens de Dorpsraad het adviesrapport met Stan
Mennen van de gemeente Overbetuwe.
Alvorens te bekijken wat de realisatiemogelijkheden zijn is het goed een aanvulling te geven om de
kaders scherp te krijgen.

1. Uitlaatplaats en losloopgebied
In de enquête en de reacties van bewoners worden verschillende termen gebruikt voor
uitlaatmogelijkheden die de gemeente Overbetuwe niet gebruikt.
Een uitlaatstrook wordt door de gemeente een hondenuitlaatplaats genoemd.
Dit is een plek binnen de bebouwde kom waar honden aangelijnd hun behoefte kunnen doen. Op
deze plaatsen hoeft de hondenpoep niet te worden opgeruimd.
Een hondenlosloopgebied is een plek binnen de bebouwde kom waar loslopende honden hun
behoefte kunnen doen. De bewoners in Valburg noemen dit een uitlaatveld. Het losloopgebied is
afgezet met een hek. Hier hoeft hondenpoep niet te worden opgeruimd.
Losloopvelden zoals de bewoners in Valburg bedoelen bestaat in de terminologie van de gemeente
niet.
In het buitengebied (zie figuur 1) mag de poep blijven liggen.

2. Haalbaarheid uitkomsten
Niet ieder idee wat is aangedragen kan praktisch uitgevoerd worden. En ook niet iedere vorm van
commentaar is juist.
Eén aangedragen minpunt bij een losloopgebied bijvoorbeeld is dat het openbaar groen kost.
Dat is niet het geval. Het is een ándere vorm van openbaar groen. Maar het is gewoon openbaar
groen.
De gemeente geeft ook aan dat de klachten over het vies zijn van het losloopgebied eigenlijk niet
reëel kunnen zijn. De gebieden (uitlaatveldjes) worden immers wekelijks schoongemaakt.
Omdat in het buitengebied geen opruimplicht is worden daar geen vuilnisbakken geplaatst.
Als de bewoners daar toch een bak willen hebben, zullen ze daar zelf vorm aan moeten geven.
Alle vuilnisbakken mogen worden gebruikt om zowel afval als poep in te gooien.

Fig. 1. Locatie vuilnisbakken en buitengebied
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Met betrekking tot de aandachtspunten (hoofdstuk 9) geeft de gemeente puntsgewijs aan:
- Bewustwording van goed fatsoen bij de hondenbezitter; zeker in woonwijken.
De opmerking die gemaakt wordt over beleid maken voor kattenoverlast kan niet worden
uitgevoerd. Dit is bij wet verboden.
De opmerking over paarden móet al worden uitgevoerd door paardrijders.
- Om de vuilnisbakken een succes te maken is de combinatie met gratis zakjes van essentieel
belang.
De gemeente Overbetuwe heeft in Elst proefgedraaid met vuilnisbakken met poepzakjes. Deze
werden niet op een juiste wijze of onvoldoende gebruikt (bijvoorbeeld veel zakjes in één keer
meenemen waardoor de dispenser voor anderen leeg is, de poepzakjes niet in die vuilnisbak
weggooien) waardoor ze weer verwijderd zijn.
De gemeente wil in Valburg best een nieuwe proef draaien. Daarvoor stellen zij één vuilnisbak met
zakjes beschikbaar. Als de bak niet juist gebruikt wordt, wordt deze weer verwijderd.
Als er vorm moet worden gegeven aan het distributievoorstel in hoofdstuk 7, moet het dorp dit zelf
faciliteren en opzetten. De gemeente wil hier geen rol in spelen.
- Er is toezicht en handhaving nodig als er vuilnisbakken worden geplaatst; er is dan immers geen
excuus meer om het niet meer op te ruimen.
De opmerking dat het de hondenbezitter verplicht moet worden gesteld om een zakje bij zich te
hebben als de zakjes worden gedistribueerd vanuit een centraal punt is niet nodig. Dat ís immers al
verplicht.
Wel heeft de gemeente in aansluiting op dit punt een ludiek idee met vlaggetjes om iedereen meer
bewust te maken van de poep om ze heen. Dit is eerder in Elst ook uitgevoerd en heeft veel
positieve reacties opgeleverd en een positief effect gehad op de leefomgeving. De gemeente wil
meedenken in de praktische uitvoer van dit project.
Verder is het zo dat mensen elkaar hier op moeten aanspreken. Een wijkagent of de milieupolitie
moet maar nét op het juiste moment op de juiste plek zijn.

- Plaats duidingsborden.
Dit mag de gemeente niet doen. De sportclub mag wel zélf borden maken en plaatsen, net als de
gebruikers van de speeltuin.
- Een keuze voor beide voorzieningen.
Het losloopgebied in de Hartogstraat is inmiddels opgeheven. Het had volgens de gemeentelijke
voorschriften niet het juiste formaat, de juiste omheining en de juiste ondergrond.
Omdat er vuilnisbakken herplaatst worden komt er geen nieuw losloopgebied terug.
Misschien willen mensen in Valburg meer vuilnisbakken, maar die komen er in verband met de
relatief hoge kosten (per bak: €400,- aanschaf en €53,- per jaar onderhoud) niet bij. In Valburg
staan al erg veel vuilnisbakken. Het is niet duidelijk of ze allemaal ook goed gebruikt worden. De
gemeente wil wel vuilnisbakken herplaatsen naar meer efficiënte locaties.
- Eén groot losloopgebied.
Dat zou de gemeente ook wel willen. In de buurt van Valburg. Ze weten alleen niet waar.
Evenals het recreatiegebied rond het gat van Hage is het Laantje is eigen terrein van een particulier
of uitbater, daar kunnen ze niets over beslissen.
Het losloopgebied in het compensatiebos is nog toekomstmuziek.
- Communiceer met de inwoners.
Door in gesprek te treden met de dorpsraad kan de gemeente zijn besluiten afstemmen op de
wensen van de bewoners. Dit zullen ze zoveel mogelijk proberen te doen.
- Slot (hoofdstuk 10).
De gemeente is hier toevalligerwijs reeds mee doende.

3. En verder
Om de vijver op de Weem wil de gemeente geen vuilnisbak plaatsen. In die regio staan volgens hen
genoeg bakken in de buurt, 100 meter verder lopen moet kunnen. De dorpsraad is het daar niet mee
eens. Als de betreffende wijk toch een bak wil kunnen ze deze als wijk zelf aanschaffen en beheren.
De vormgeving van de distributie van zakjes zoals onder punt 7. is weergegeven moet door het dorp
zelf worden geregeld.
Om de gemeente te ondersteunen in hun ontwikkeling van nieuw beleid is een petitie voor het
afschaffen van de hondenbelasting nog een mogelijkheid. Hiervoor kunnen bewoners zich richten tot
de dorpsraad.

4. Afspraken
- Er worden geen vuilnisbakken in het buitengebied geplaatst. Er geldt hier immers geen
opruimplicht.
- Enkele vuilnisbakken worden herplaatst. Er komen daardoor vuilnisbakken bij:
- De Stationsstraat tussen begin kavel voetbalvelden en oprit voetbalvelden.
- Op de kruising Kasteelstraat / Tielsestraat. (reeds geplaatst)
- Langs de Vang richting de rotonde.
- De kruising Hoogsepad en schoolplein.
- De vuilnisbak bij het Kriekske wordt verplaatst naar de kant van het trottoir.
- De Dorpsraad vraagt aan het dorp waar de proefbak met poepzakjes moet komen.
- De Dorpsraad koppelt de locatie terug aan de gemeente.
- De gemeente plaatst op die plek een proefbak.
- Als de bak een succes blijkt is de gemeente bereid meerdere bakken op andere locaties te plaatsen.
- Is het geen succes dan wordt deze weggehaald; en komt er geen bak met poepzakjes meer terug.

