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Inleiding
In februari 2015 bezocht Stan Mennen van de gemeente Overbetuwe onze
dorpsraadvergadering. Hij bracht het voorstel in om een hondenuitlaatveld te herplaatsen van
de ‘De Hartogstraat’ naar het ‘Burgemeester van Lyndenpark’. De dorpsraad vond het niet
haar plaats om daarover te beslissen en stelde voor de locatie aan de omwonende inwoners
voor te leggen.
Daarnaast besloot de Dorpsraad Valburg/Homoet om hoor en wederhoor toe te passen bij alle
inwoners van Valburg.
In juli 2015 werd in geheel Valburg een enquête verspreid om de behoefte van de inwoners te
inventariseren. Dat het onderwerp leeft in de woonplaats blijkt uit de respons: van de bijna
700 verspreidde enquêtes kwamen er (ondanks de vakantie) bijna 390 ingevuld retour.
De navolgende vragen dienen te worden beantwoord:
1. Is er in Valburg meer behoefte aan een hondenuitlaatveld of aan vuilnisbakken met
poepzakjes?
2. Waar ontlasten de meeste honden uit Valburg zich?
3. Wat zijn in Valburg de drukst bezochte straten met ‘hondenwandelaars’?
4. Wat is de meest optimale locatie voor een hondenuitlaatveld?
5. Wat zijn de meest optimale locaties om vuilnisbakken te plaatsen?
6. Zijn er nog andere oplossingen volgens de inwoners van Valburg?
7. Welke punten van aandacht zijn er om tot een passende, duurzame oplossing te komen?
In dit verslag geeft de Dorpsraad Valburg/Homoet antwoord op deze vragen. Dit heeft tot doel
de leefomgeving te optimaliseren en de behoefte die in Valburg bestaat door de Gemeente
Overbetuwe te laten realiseren.

Namens Dorpsraad Valburg/Homoet,
Hesther Kuipers.
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1. Samenvatting
In Valburg is meer behoefte aan vuilnisbakken mét poepzakjes dan aan een hondenuitlaatveld.
De meeste honden in Valburg ontlasten op “het Laantje”, de Broekstraat, de Mellardsestraat,
de Stationsstraat voor het voetbalveld, het hondenuitlaatveldje bij de Voorweem, de Vang, de
groenstroken aan de Stationsstraat, het Hoogsepad en rond de vijverpartij op de Weem.
De door hondenbezitters drukst bezochte straten in Valburg zijn de Mellardsestraat, de Vang,
“het Laantje”, de Broekstraat vanaf de kruising met de Voorweem en de Kerkstraat.
De meest optimale locatie voor een hondenuitlaatveld is de Stationsstraat bij het voetbalveld.
De meest optimale locaties om vuilnisbakken te plaatsen zijn:
1. Op de hoek van de Stationsstraat bij de kruising van Hartogstraat en Broekstraat;
2. Langs de Stationsstraat bij het begin van het voetbalveld en tussen het terras van de
horecagelegenheid en de inrit naar het voetbalveld in;
3. Aan het begin en einde van het Hoogsepad;
4. Bij de vijver op de Weem;
5. Aan het begin en einde van de Vang;
6. Op de kruising Broekstraat/Woutersdijk;
7. Op de kruising Broekstraat/Paadje Hoogsestraat;
8. Op de kruising Mellardsestraat/”het Laantje”;
9. Op de kruising Mellardsestraat/Julianastraat;
10.Op de kruising Kasteelstraat/Tielsestraat;
11.Bij het elektriciteitshuisje op de kruising Broekstraat/Dorpstraat.
De inwoners van Valburg hadden nog andere oplossingen, ideeën en tips, zie bladzijde 14.
Om tot een passende, duurzame oplossing te komen bestaan de navolgende punten van
aandacht:
- Bewustwording van goed fatsoen bij de hondenbezitter; zeker in woonwijken
- Om de vuilnisbakken een succes te maken is de combinatie met gratis zakjes van essentieel
belang
- 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
- Plaats duidingsborden
- Een keuze voor beide voorzieningen
- Eén groot losloopgebied
- Communiceer met de inwoners
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2. Onderzoeksgegevens
In Valburg werden tussen 12 en 19 juli 2015 694 enquêtes verspreid onder de bewoners. Van
de enquêtes werden er 363 ingeleverd die bruikbaar waren voor het onderzoek. Dit is iets
meer dan 52% van het aantal verspreidde enquêtes. Ook waren er 24 personen die hebben
aangegeven geen interesse in het onderzoek te hebben en/of geen behoefte om de enquête in
te vullen. Dit is een dusdanige totale respons dat gesteld kan worden dat de resultaten van dit
onderzoek representatief zijn voor het gehele dorp.
Alle gegevens in deze rapportage zijn gebaseerd op de respons vanuit het dorp. Bewoners die
de vragenlijst niet hebben ingevuld of ingeleverd zijn buiten beschouwing gelaten.
We hebben twee voorkeuren onderzocht: een extra hondenuitlaatveld erbij, of het plaatsen
van vuilnisbakken met poepzakjes.
Het hondenuitlaatveld omdat de gemeente hier de voorkeur voor heeft en de vuilnisbakken
met poepzakjes omdat dit voorstel door de dorpsraad werd ingebracht.
De enquête werd ingevuld door zowel hondenbezitters als
niet-hondenbezitters.
Beiden ondervinden immers gevolgen van het uit te
voeren beleid. Daarnaast hebben beiden hun voorkeuren
en kunnen meedenken over andere mogelijke oplossingen
dan het hondenuitlaatveld of vuilnisbakken met
poepzakjes.
Om een zuiver beeld te krijgen was de enquête anoniem
en brachten we ook in beeld hoe vaak men de hond(en)
uitlaat per dag en hoeveel honden het huishouden telt.

hond
35%

geen
hond
65%

Fig. 1. Verdeling gereageerde bewoners

In Valburg hebben van de respondenten bijna 130 huishoudens een hond of meerdere
honden.
Op basis van de gegevens die binnen zijn gekomen blijkt uit een eenvoudige berekening met
de tarieven voor hondenbelasting per hond (zie website Gemeente Overbetuwe) dat de
Gemeente Overbetuwe in Valburg minimaal bijna € 13.000,- per jaar aan hondenbelasting int.
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3. Hondenuitlaatveld of vuilnisbakken met poepzakjes
In de enquête konden de bewoners van Valburg hun voorkeur aangeven voor een
hondenuitlaatveld of vuilnisbakken met poepzakjes.

3.1. Voorkeur in Valburg
We maakten in het onderzoek verschil tussen de voorkeur van hondenbezitters en niethondenbezitters. Want mogelijk keken deze twee doelgroepen wel totaal tegenovergesteld
tegen het probleem aan.
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Fig. 2. Voorkeur hondenbezitters
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Fig. 3. Voorkeur niet-hondenbezitter

Als deze gegevens niet worden gesplitst maar samengevoegd, dan blijkt dat er gemiddeld 59%
de voorkeur geeft aan vuilnisbakken en 26% aan een hondenuitlaatveld.
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Fig. 4. Voorkeur over all

3.2. Argumenten voorkeur
Naast het aangeven van een voorkeur was er ook een mogelijkheid om aan te geven waarom
men die voorkeur heeft (of juist de andere optie een slecht idee vindt). De argumenten
hebben we verzameld en samengevat in algemene punten. Deze algemene punten hebben we
geclusterd.
De plus- en minpunten van beide voorzieningen komen daardoor in beeld:
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VUILNISBAKKEN
Samen leven
+ Bewoners kunnen de hondenbezitter
gemakkelijker aanspreken op
opruimplicht
Vlotte verwijdering
+ Ik hoef niet het hele dorp door met een
zakje poep
+ Ik kan de poep meteen opruimen
+ Het is prettig dat ik de poep vrij snel weg
kan gooien
+ De poep onderweg naar het
uitlaatveldje wordt opgeruimd
Bewegingsvrijheid
+ Wandelen is gezond voor baas en hond
+ De hond krijgt meer beweging dan in
een uitlaatveld (door de langere
wandelroute)
+ Ik heb als hondenbezitter de vrijheid zelf
te bepalen waar ik heen wandel
+ De bakken zijn voor iedereen bereikbaar
en staan langs de wandelroute die ik
toch al loop
+ De hond kan zijn behoefte doen waar hij
wil
+ Ik kan agressieve honden uit de weg
gaan
Leefomgeving
+ De berm, stoep, oprit en tuin (!) worden
schoner
+ Geen poep meer onder schoenen
+ Kinderen kunnen weer in het gras spelen
Hygiëne
+ De bakken zijn eenvoudiger op te
ruimen dan een hondenuitlaatveld
+ Er is geen stankoverlast
+ Ongedierte (wormen, virussen, ed.) kan
zich niet verspreiden

Verantwoordelijkheidsgevoel
- De luie hondenbezitter ruimt nog steeds de
poep niet op
Vandalisme
- De vuilnisbakken kunnen vernield worden
Hygiëne
- Het is onhygiënisch, al die poep in een bak
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HONDENUITLAATVELDJE
Centralisatie
+ Inzameling op één centraal punt
+ Duidelijkheid over poeplocatie
Bewegingsvrijheid
+ De hond kan loslopen
+ De hond van een minder valide kan er
even los lopen
Verantwoordelijkheidsgevoel
+ Ik hoef niets op te ruimen
+ De hondenbezitter hoeft niet te worden
aangesproken op de opruimplicht (poep
mag er immers blijven liggen)

Bewegingsvrijheid
- Honden weigeren het veldje op te gaan
- Honden weigeren op het veldje te poepen
- Bezitter kan niet met zijn hond spelen
- Honden wandelen liever een eind
- Verplichte wandelroute
- Ik loop niet speciaal naar een veldje en
weer terug
Omvang
- Is al gauw te klein, ook al lijken ze groot
- Het kost openbaar groen
Efficiency
- Worden bijna niet gebruikt in vergelijking
met andere poeplocaties
- Vaak te ver weg waardoor hond onderweg al
zit te poepen
- De meeste drollen liggen buiten de
uitlaatveldjes, een vuilnisbak is daarom
logischer
- Ik wil er zelf niet bij in de buurt komen
- Niemand wil een hondenpoepveld in de
buurt
Hygiëne
- Het veldje is vies door alle drollen die er
blijven liggen
- Het veldje stinkt, vooral als de temperatuur
> 23OC is
- Is een bron van bacteriën, ongedierte en
ziektekiemen
- Ze worden slecht schoongemaakt door
gemeente
- Het is onhygiënisch, overal poep in het veld
- Ze worden in de herfst en winter te weinig
schoongemaakt

De mensen die de voorkeur hebben voor een hondenuitlaatveld, hebben over het algemeen
de kanttekening geplaatst dat zij liever verschillende uitlaatstroken in het dorp zien of een heel
groot losloopgebied in de buurt van het dorp.
Over het algemeen kan worden gesteld dat er veel nadelen kleven aan een hondenuitlaatveld.
Naast de hygiënische overwegingen komt dit simpelweg omdat mensen sowieso liever de
vrijheid hebben om zelf richting te bepalen en een route uit te stippelen.
Dit is goed zichtbaar in het nieuwste gedeelte van Valburg. Alhoewel hier een
hondenuitlaatveldje centraal in de wijk ligt, steekt het overgrote deel van de hondenbezitters
over om hun hond in het buitengebied uit te laten. Velen lopen dagelijks diverse malen
dezelfde route, maar deze leidt zelden naar het uitlaatveldje in de wijk.
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Ook zijn er inwoners die vinden dat er zowel te weinig hondenuitlaatvelden zijn als
vuilnisbakken om de poep in te deponeren (15%). Zij kruisten beide opties aan. Deze groep ziet
de toegevoegde waarde van een centraal gelegen punt (maar wil dat liever niet bij zichzelf
voor de deur in verband met de geluids- en geuroverlast) in combinatie met vuilnisbakken op
plaatsen waar veel wordt ontlast. Voornamelijk zodat iedere hondenbezitter zélf kan kiezen
waar zijn voorkeur naar uitgaat.
Als er echter een keuze moet worden gemaakt tussen de twee voorzieningen is er, gezien
bovenstaande resultaten, in Valburg meer behoefte aan vuilnisbakken op strategische plaatsen
dan aan een nieuw hondenuitlaatveld.
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4. Locaties meeste ontlasting
We vroegen de hondenbezitters op een plattegrond in te tekenen waar hun hond gemiddeld
genomen poept op een dag.
Om een overzichtelijk geheel te krijgen vulden we op een centrale plattegrond in waar de
locaties stonden ingetekend. Een vereenvoudigde weergave van die plattegrond treft u hierna.
Hondenbezitters die niet hebben aangegeven waar hun hond poept zijn niet meegenomen in
de telling. Dit kan een vertekend beeld geven.

Fig. 5. Plattegrond poeplocaties

Op de blauw omcirkelde locaties is momenteel een hondenuitlaatveldje te vinden.
De meeste hondenontlasting per dag (in chronologische volgorde) is volgens de informatie te
vinden op “het Laantje”, de Broekstraat, de Mellardsestraat, de Stationsstraat voor het
voetbalveld, het hondenuitlaatveldje bij de Voorweem en de Vang.
Een wandeling door Valburg leert dat dit aardig overeenkomt met de realiteit. Andere sterk
vervuilde locaties zijn de groenstroken aan de Stationsstraat, het Hoogsepad en rond de
vijverpartij op de Weem.
Het ligt in de lijn der verwachting dat veel ontlasting op deze niet-vastgestelde locaties onder
andere afkomstig is van honden uit bijvoorbeeld de straten ten oosten van de Stationsstraat
en de Stationsstraat zelf. Uit deze straten is echter weinig of onvolledige respons gekomen op
de enquête waardoor dit niet beter is vast te stellen.
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5. Drukste straten
Naast het intekenen van de poeplocaties hebben we de hondenbezitters ook gevraagd welke
routes ze over het algemeen bewandelen.
Ook al willen mensen wel de vrijheid hebben zelf te bepalen waar ze heen wandelen (zie
paragraaf 3.2.), blijken we vaak gewoontedieren te zijn en vervallen we in dezelfde dagelijkse
wandeling(en).
0
Achterweem
Bakkerstraat
Broekstraat (I, voor weemkruising)
Broekstraat (II, na weemkruising)
Burg. Lewe van Aduardplein
Burg. Van Lyndenpark
De Hartogstraat
Dorpsstraat (I, voor broekstraat)
Dorpsstraat (II, na broekstraat)
Gaffelwiel
Hoogsestraat
Hoogsestraat (paadje)
Ingen Nulandtstraat
Julianastraat
Kasteelstraat
Kerkpad
Kerkplein
Kerkstraat
Logtsestraat
Mellardsestraat ('t Laantje)
Mellardsestraat
Molenhoekplein
Molenstraat
Parallelweg-Noord
Reethsestraat
Standerd
Stationsstraat (I, na dorpsstraatkruising)
Stationsstraat (II, voor dorpsstraatkruising)
Stationsstraat (III, na weemkruising)
t Meulland
Teerlingen
Tielsestraat (I, voor kruising viersprong)
Tielsestraat (II, na kruising viersprong)
Vang
Van Welderenstraat
Vier Wieken
Voorweem
Weem
Weth. Timmermanpark
Woutersdijk
Eigen erf
Uitlaatveldje
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40
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1
6
17
34
15
5
31
26
7
41
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6
13
67
1
89
103
21
16
13
51
42
19
30
41
3
18
49
26
91
14
15
34
29
9
5
32
23

Fig. 6. Frequentie bewandeling wegen
*voor/na gezien vanuit kerk

Op de Heterensestraat, Kloosterstraat, Neven ’t Hoog, Parallelweg Zuid, ’t Sterrenbos en de
Zeegstraat wandelt volgens het onderzoek niemand met zijn hond. Daarom zijn deze locaties
niet in het overzicht weergegeven.
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Dertig hondenbezitters geven aan dat ze graag naar het buitengebied gaan met hun hond:
wandelen bij het Gat van Hagen, langs de Waal of in het bos bij Hemmen. Dit doen ze niet
dagelijks, eerder wekelijks of maandelijks.
De drukst bezochte straten in Valburg zijn in chronologische volgorde de Mellardsestraat, de
Vang, “het Laantje”, de Broekstraat vanaf de kruising met de Voorweem en de Kerkstraat.
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6. Meest optimale locatie hondenuitlaatveld
Door de informatie uit hoofdstuk 4 en 5 te beoordelen kan deze worden vertaald in een
optimale locatie voor een hondenuitlaatveld.
Gezien de wandelroutes en poeplocaties is de meest optimale locatie voor een
hondenuitlaatveld de Stationsstraat bij het voetbalveld. Alhoewel ook veel wordt gepoept bij
de Vang en de Mellard is het moeilijk hier een veldje te realiseren omdat deze locaties in het
buitengebied liggen.

6.1. Wat is een uitlaatveld, uitlaatstrook of losloopgebied precies
Een uitlaatstrook is een plek binnen de bebouwde kom waar honden aangelijnd hun behoefte
kunnen doen. Op deze stroken hoeft de hondenpoep niet te worden opgeruimd.
Een uitlaatveld is een plek binnen de bebouwde kom waar loslopende honden hun behoefte
kunnen doen. Het uitlaatveld is afgezet met een hek. Op deze veldjes hoeft hondenpoep niet
te worden opgeruimd.
Op losloopvelden mogen honden loslopen en rennen, maar het is geen plek die bedoeld is om
de hond te laten poepen. Het is daarom verplicht om de hondenpoep op losloopvelden op te
ruimen.
Buiten de bebouwde kom mag een hond in de gemeente sowieso loslopen. De poep hoeft hier
niet te worden opgeruimd.

6.2. Locaties voor een uitlaatstrook of losloopgebied
Stan Mennen heeft telefonisch aangegeven dat hij overweegt geen hondenuitlaatveld te
plaatsen in Valburg maar hondenuitlaatstroken. Daarom is het goed om ook de meest
optimale locaties daarvoor aan te geven. Dit betreft:
12.Het gedeelte van de Stationsstraat tussen de beide ingangen van de Hartogstraat;
13.Het gedeelte van de Stationsstraat tussen de kruising met de Broekstraat en de kruising
met de Weem;
14.Het gedeelte van de Stationsstraat bij het voetbalveld doorlopend over het spoor langs de
Parallelweg-Noord tot het landbouwpad rechts;
15.Rond de vijver op de Weem;
16.De volledige Vang;
17.De Broekstraat tussen de kruising met de Woutersedijk en het paadje uit de Hoogsestraat;
18.De Mellardsestraat tussen de Julianastraat en het paadje uit de Hoogsestraat;
19.Het beklinkerde landbouwpad richting “het Laantje”;
20.Langs de Tielsestraat richting het beklinkerde landbouwpad.
Wordt aan de wens van de Valburgse inwoners voldaan om een losloopgebied te creëren dan
zijn er ook verschillende opties (locaties buiten bebouwde kom meegenomen):
1. De Broekstraat tussen de kruising met de Woutersdijk overlopend in de Mellardsestraat tot
de Julianastraat;
2. Een ‘hondenrondje Mellard’;
3. Het beklinkerde landbouwpad aan de Tielsestraat;
4. Het de realiseren compensatiebos.
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Op de volgende pagina zijn alle hierboven beschreven locaties op een plattegrond weergeven.

Fig. 7. Optimale plaatsingslocaties

= Hondenuitlaatveldje
= Hondenuitlaatstrook
= Losloopgebied
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7.

Meest optimale locaties vuilnisbakken

Door de informatie uit hoofdstuk 4 en 5 te beoordelen kan deze worden vertaald in een
optimale locatie voor het plaatsen van vuilnisbakken.
Gezien de wandelroutes en poeplocaties zijn de meest optimale locaties voor vuilnisbakken de
navolgende:

Fig. 8. Optimale plaatsingslocaties vuilnisbakken

= Vuilnisbak

Het is bij het plaatsen van de vuilnisbakken aan te bevelen de te gebruiken poepzakjes direct
bij de vuilnisbak te plaatsen of als dat vernielzucht in de hand werkt: te distribueren.
Dit laatste kan bijvoorbeeld door een centrale locatie (bijvoorbeeld de supermarkt of het
tankstation in Valburg) uitgifte hiervan te laten verzorgen. Rolletjes van 31-32 zakjes per
maand per hond zijn dan op te halen in de betreffende zaak. Als een hondenbezitter meer
zakjes verbruikt per hond dient hij deze zelf te bekostigen.
Bijkomend voordeel voor de ondernemer is dat hij mensen in de winkel krijgt die wellicht ook
andere waar afnemen.
Om te voorkomen dat de betreffende ondernemer zelf moet onthouden aan wie hij de zakjes
heeft meegegeven, moet een eenvoudig ICT-systeem worden ontwikkeld. Met dit systeem
wordt bijgehouden welk hondenpenningnummer zijn ‘quotum’ voor de betreffende maand
heeft ontvangen.
Vrijwel iedereen, hondenbezitter of niet, vindt het uitlaatveldje te vies om over te spreken.
Het feit dat de hondenbezitter hier de uitwerpselen van zijn viervoeter niet hoeft op te ruimen
maakt wellicht dat dit ook buiten de hekjes van het uitlaatveld niet gebeurt.
Naast deze aanbeveling is het dan ook van belang dat de hondenbezitter de zakjes
daadwerkelijk gebruikt en, bij nalatigheid daarin, daartoe wordt aangezet. Niet alleen door
dorpsgenoten maar ook door middel van handhaving vanuit de gemeente.

PAGINA 13

8.

Andere oplossingen

We hebben in de enquête de inwoners ook gevraagd naar andere oplossingen en ideeën om
de situatie te verbeteren.
Daarin kwamen bruikbare en minder bruikbare tips naar voren die we u toch graag mee willen
geven:
- De gemeente moet meer luisteren naar de inwoners voordat ze beleid maakt
- Zet een campagne op met posters en een stukje in de dorpskrant
- Maak uitlaatstroken in de wegberm
- Plaats gaas om de uitlaatveldjes, kleine hondjes kunnen nu tussen de spijlen door
- Doe een DNA-proef zoals in Amsterdam en Seattle
- Een hondenhangplek zoals in Rotterdam
- Verplicht huisdiereigenaren om hun huisdier buiten de bebouwde kom uit te laten
- Plaats geen zakjes maar handschoenen bij de vuilnisbakken
- Verbied huisdieren
- Stel een poepcursus voor baasjes verplicht zodat ze leren dat hun hond niet bij anderen voor
de deur poept
- Schenk een bedrag aan de mensen die de poep opruimen in hun eigen tuin/leefomgeving
- Maak het mogelijk om online hondenpoep op straat te melden zoals in den Haag
- Zorg voor extra faciliteiten
- Installeer een hondenwc (hudo)
- Spreek elkaar aan
- Wees verdraagzamer en toleranter naar elkaar
- Praat niet over ‘zij’ maar over ‘ik’; wat kan ík veranderen aan de situatie
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9.AAAandachtspunten
Buiten de aandachtspunten die reeds genoemd zijn in de voorgaande hoofdstukken van deze
rapportage zijn er nog enkele aandachtspunten om tot een passende, duurzame oplossing te
komen:
- Bewustwording van goed fatsoen bij de hondenbezitter; zeker in woonwijken.
Een veel gehoorde frustratie bij de inwoners (zowel hondenbezitters als niet-honden
bezitters) is de irritatie die wordt veroorzaakt door hondenbezitters die hun hond uitlaten,
wel of geen zakje bij zich hebben, maar sowieso de ontlasting van hun hond laten liggen.
Veel mensen ervaren dit als achteloosheid voor de medemens.
Dit fatsoen geldt echter even zozeer voor kattenbezitters die hun kat vrij rond laten lopen
door tuinen van anderen (waar deze zijn behoefte doet) en paardenbezitters die tijdens de rit
de ontlasting van hun edele dier pontificaal op straat laten liggen.
Hier beleid voor maken en promoten van goed gedrag kan helpen.
- Om de vuilnisbakken een succes te maken is de combinatie met gratis zakjes van essentieel
belang.
Hondenbezitters gebruiken graag een zakje om de ontlasting van hun hond op te ruimen, ze
hebben dan de vrijheid om hun hond op zijn tijd en plek zijn behoefte te laten doen. De
hondenbezitters vinden het echter uitermate vies en vervelend om lang met een zakje poep
rond te lopen. Door de zakjes met de bak te combineren wordt de hondenbezitter in de
gelegenheid gesteld om het zakje snel te deponeren op een daarvoor bestemde plaats.
Verder moeten de vuilnisbakken hufterproof zijn zodat onverlaten de bakken niet
eenvoudigweg kunnen vernielen. Uit hygiënisch oogpunt moet de opening van de vuilnisbak
toegankelijk zijn maar ook op een dusdanige hoogte hangen dat spelende kinderen en niet
met hun handen in kunnen graaien. Gezien de favoriete poeplocaties en wandelroutes is het
ook zaak vuilnisbakken in het buitengebied te plaatsen. Verder is het erg belangrijk dat de
bakken zeer frequent worden geleegd door de gemeente om stankoverlast te voorkomen in
bijvoorbeeld woonwijken.
- 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.
Veel mensen geven aan dat ze graag zien dat de gemeente boetes uitdeelt als er na plaatsing
van de vuilnisbakken nog niet wordt voldaan aan de opruimplicht. Natuurlijk is dit een
aanbeveling die de Dorpsraad over wil nemen. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat een
hondenbezitter de vervuiling opruimt die hij (lees: zijn hond) maakt. Door het plaatsen van
vuilnisbakken op strategische plekken wordt er geen ruimte gelaten om de ontlasting niet op
te ruimen. Er is geen excuus meer om geen zakje te gebruiken.
Bij distributie vanuit een centraal punt is het aan te raden de hondenbezitter verplicht een
poepzakje in bezit te laten hebben tijdens de wandeling. Dit zakje kan aan de hondenriem
worden gehangen, maar ook in jas of broekzak worden gestoken. Mocht de hondenbezitter
bij controle geen zakje in bezit hebben, dan is sanctioneren de consequentie.
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Daarbij moet wel een kanttekening worden geplaatst. Zoals enkele dorpsbewoners terecht
opmerken: wees verdraagzaam naar elkaar en steek de hand ook eens in eigen boezem. Het
moet even vanzelfsprekend zijn als het opruimen van de
poep om als inwoners op een normale manier(!) met
elkaar in gesprek te gaan over de opruimplicht die is
opgelegd.
Ook dit beperkt zich niet tot de vervuiling door honden-,
katten- en paardenontlasting, maar daarnaast door het
vervuilen van Valburg door lege flesjes, blikjes en
verpakkingen langs de kant weg te gooien, het dumpen
van bouwafval, het slopen van openbare voorzieningen,
het foutief gebruik van de glasbak en kledingbak, enz.
De wijkagent heeft aangegeven dat bij hardnekkige
vervuiling de milieupolitie kan worden ingeschakeld.
Fig. 9. Promotie bewustzijn
Hiervoor is het toegestaan beeldopnames te maken als
bewijsmateriaal voor de politie. Dit beeldmateriaal mag echter niet verder worden verspreid
aan derden.
Het actief houden van de bewustwording kan door kinderen te leren over zwerfafval,
promotiemateriaal te verspreiden in het dorp en aandacht te schenken aan de vervuiling
(incl. die van huisdieren) in de Dorpskrant.
- Plaats duidingsborden.
Veel Valburgers vinden het een goed idee om borden te plaatsen. Of dit nu een bordje is met
‘verboden voor hondenpoep’ of bordjes die aangeven dat mensen hun poep moeten
opruimen. Sowieso is het nodig een verbodsbord voor honden bij de speeltuin en ingangen
van het voetbalveld te plaatsen.
- Een keuze voor beide voorzieningen.
Verschillende mensen zien de toegevoegde waarde ook wel van een combinatie van een veld
erbij of een uitlaatstrook op een locatie waar nu ook al veel wordt gepoept én vuilnisbakken
op strategische plekken. Die combinatie zou de meest optimale zijn, omdat iedere
hondenbezitter dan helemaal zelf de keuze heeft waar hij zijn hond uitlaat. Bij een
hondenuitlaatveld is het slim om een pad rondom het veld aan te leggen zodat men ziet waar
hij loopt en niet in poep trapt.
- Eén groot losloopgebied.
Zorg voor één beduidend groter losloopgebied, met bomen en water, etc. zodat er echt, los
met de hond kan worden gewandeld en gespeeld. Mogelijkheden zien mensen in de
Mellardsestraat tussen Hoogsepad en Julianastraat, het Laantje en de Mellardsestraat en/of
een gedeelte bij het strand van Hage. Een andere optie is om een losloopgebied te realiseren
in het nog aan te leggen compensatiebos.
- Communiceer met de inwoners.
Mensen hebben behoefte aan openheid en inspraak. Zoals in de reacties te zien is voelen
mensen zich betrokken bij de toekomst van Valburg en denken ze graag mee. Inwoners
vinden het prettig om de wijzigingen met betrekking tot de inrichting van de woonomgeving
of regels en procedures per brief thuis te ontvangen.
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10. Slot
Concluderend kan worden vastgesteld dat het overgrote deel van Valburg het liefst
vuilnisbakken ziet op de aangewezen strategische plaatsen (fig. 8). Voornamelijk om de
vrijheid te hebben zelf een wandeling uit te kunnen stippelen, maar ook omdat een
hondenuitlaatveld als zeer onhygiënisch wordt ervaren. In overleg met het dorp kan echter
naast de installatie van vuilnisbakken wél worden gekeken naar een extra, groot uitlaatveld.
Tenslotte wil de Dorpsraad Valburg en Homoet een andere overweging onder de aandacht van
de Gemeente Overbetuwe brengen.
Tijdens de rondgang door het dorp werden we door veel mensen (mét en zonder een hond)
aangesproken op de irritatie die niet hondenpoep, maar katten- en andere
huisdierenontlasting veroorzaakt. Meer dan de helft van alle respondenten wil graag dat daar
iets aan wordt gedaan.
De hondenbelasting werd rond 1700 ingevoerd in Nederland om het gebruik van
hondenkarren te kunnen belasten en overlast van zwerfhonden en de verspreiding van
hondsdolheid te bestrijden.
Aangezien hondenkarren en hondsdolheid uit ons straatbeeld zijn verdwenen en de overlast
van zwerfhonden idem dito, lijkt de belasting effect te hebben gehad en is het tijd om deze op
te heffen.
De huidige redenatie “de vervuiler betaalt” om hondenbelasting te rechtvaardigen terwijl de
geïnde gelden voor het overgrote deel in de algemene middelen verdwijnen, is niet alleen om
die reden onjuist, maar in 2013 ook door jurisprudentie reeds achterhaald geacht.
Daarnaast hebben sommigen in het dorp ervaren dat er hondenbezitter zijn die ruimte zien om
de andere kant op te redeneren: zíj ruimen het maar op, ik betaal er immers belasting voor.
Dat katten en andere huisdieren moeilijk te belasten zijn omdat de controle daarop moeilijker
is dan de controle op honden, getuigt enerzijds van een indirecte erkenning van het
achterhaald zijn van artikel 226. Anderzijds is het in de huidige multimediale maatschappij
even eenvoudig als het natrekken van honden.
Het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ is hier van toepassing, waardoor het overgrote
deel van Valburg dan ook pleit voor invoering van een huisdierenbelasting zodat de ergernis
van katten en kattenpoep in de tuin en paardenpoep op straat kan worden verminderd óf
afschaffing van de hondenbelasting zodat er geen noodzaak is om ‘iets terug te doen’ voor de
belastingbetaler en een ieder verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn eigen
vervuiling en die van eventuele eigen dieren.

Bronvermelding
Plattegrond
Definities uitlaatgebieden
Afbeelding poster
Afbeelding voorpagina

: Google Maps
: www.epe.nl
: www.grandfoulard.com
: www.hondenwoordenboek.nl

PAGINA 17

