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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over hondenbeleid 3118406  29 september 2020 

Geachte mevrouw Nijhof-Leeuw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Wij ontvingen uw vragen over de bordjes die door de gemeente zijn geplaatst bij de speelplekken 

voor kinderen. Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen. 

 

1. Wat is de reden voor de intensivering van het hondenbeleid? Indien overlast, dan zien 

wij graag het overzicht tegemoet met alle klachten, per wijk uitgesplitst. Indien op deze 

wijze de gemeentekas gespekt moet worden, hoeveel denkt de wethouder binnen te 

halen?  

De bordjes zijn (of worden) geplaatst bij de openbare speelplekken en -terreinen. In de APV is 

geregeld dat de als zodanig ingerichte speelplaatsen voor kinderen verboden terrein zijn voor 

honden (artikel 2:57).  

Het betreft dus geen intensivering van beleid, maar zichtbaar maken waar de verordening geldt. 

 

Uitwerpselen en urine van honden (of de restanten daarvan) zijn om hygiënische redenen 

ongewenst op speelplaatsen. Ook kunnen honden angst oproepen. Kinderen moeten veilig kunnen 

spelen op de daartoe ingerichte speelplekken.  

 

Bij overtreding kan een boete worden opgelegd. De gemeente ontvangt geen geld uit de geïnde 

boetes. De boetes voor overlast van honden worden namens het ministerie van Justitie en 

Veiligheid opgelegd. De inning geschiedt door het CJIB. De inkomsten uit deze boetes gaan 

rechtsreeks naar het ministerie. In het verleden kreeg de gemeente wel een vergoeding voor elke 

boete, maar dit is reeds in 2015 afgeschaft.  

 

Het aantal meldingen over overlast honden bedroeg dit jaar tot nu toe (1-1 t/m 31-8 2020):  

 

Wijk Aantal meldingen  

Hasseler Es 14 

Slangenbeek 13 

Noord 27 

Binnenstad 4 

Hengelose Es 45 

Woolde 26 

Groot Driene 15 
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Berflo Es 24 

Wilderinkshoek 20 

Buitengebied 3 

Totaal 191 

 

Vorig jaar, 2019, ontvingen wij over het jaar 240 meldingen. 

 

2. Hoeveel bordjes is het college voornemens in Hengelo te gaan plaatsen, graag per 

wijk uitgesplitst. 

Per speelplek worden één tot twee bordjes geplaatst, afhankelijk van de situatie ter plaatse.  

Het aantal speelplekken per wijk is:  

 

Wijk Aantal speelplekken  

Hasseler Es 71 

Slangenbeek 59 

Noord 32 

Binnenstad 9 

Hengelose Es 35 

Woolde 24 

Groot Driene 38 

Berflo Es 29 

Wilderinkshoek 35 

Beckum 4 

Totaal 336 

 

In totaal gaat het dus om ± 500 bordjes.  

 

3. Wat zijn de kosten voor deze onzinnige actie? 

De bordjes kosten € 76 per stuk, voor 500 bordjes gaat het dan om € 38.000. 

 

4. Uit welk budget wordt dit gedekt? 

De kosten worden gedekt uit het budget voor speelvoorzieningen. 

 

5. Heeft het college de hondenbezitters vooraf op de hoogte gebracht? Zo ja, via welke 

communicatiekanalen? Zo nee, waarom niet? 

Het college heeft de hondenbezitters van deze actie vooraf niet op de hoogte gebracht, omdat het 

geen wijziging in beleid en/of regels van de APV betreft. Het gaat om bestaande regelgeving, die 

met het plaatsen van de bordjes op de betreffende locaties zichtbaar(der) wordt gemaakt. 

 

6. Hoeveel boa’s denkt de wethouder voor handhaving in te zetten? 

Aan de inzet van boa’s verandert niets. Zij handhaven ook nu al op overtreding van de APV op de 

als zodanig ingerichte speelplaatsen. 
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7. Vindt de wethouder handhaving hondenbeleid de meest zinvolle bezigheid in Hengelo? 

Of is de wethouder het met de PVV eens dat er belangrijkere zaken zijn om handhavers 

in te zetten? 

Het college vindt handhaving van de APV-regels op het gebied van overlast honden (art. 2:57 en 

2:58) even belangrijk als de handhaving op de andere regels die zijn gesteld in de APV. 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


