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Raadsvoorstel
1. Onderwerp: Notitie Hondenvoorzieningen ZuiderAmstel

2. Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de beleidsvoorstellen in de notitie Hondenvoorzieningen (onder het
voorbehoud van de begrotingsvaststelling), te weten:

¾
¾
¾
¾
¾

Opruimplicht en aanlijnplicht conform de A.P.V. stringenter te handhaven;
De HUSsen (Honden Uitlaat Stroken) op te heffen;
Opruimvoorzieningen (dispensers met uitgifte van hondenzakjes) te realiseren
zodat burgers worden gefaciliteerd;
Losloopgebieden voor honden vast te stellen (geen aanlijnplicht wel
opruimplicht)
Verbodzones voor honden vast te stellen .

3. Toelichting
Aanleiding:

Ontbreken van hondenvoorzieningen voor het gehele
grondgebied van ZuiderAmstel.

Beoogd effect:

1) Bekendheid van regelgeving. 2) Adequate handhaving door
aangereikte voorzieningen. 3) Schone openbare ruimte. 4)
Bevorderen welzijn van honden.

Gevolgen:

1) Inzet intensieve handhaving op opruim- en aanlijnplicht
2) opruimvoorzieningen (dispensers) voor een schonere
openbare ruimte
3) Meer bewegingsvrijheid voor honden.
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Uitvoering:

Na vaststelling wordt het uitvoeringsplan opgesteld waarin
opgenomen: 1) Voorlichting en folder. 2) Bebording. 3)
Plaatsen dispensers. 4) Opheffen HUSsen.
____________________________________________________________________
4. Kader:

5. Bevoegdheid
deelraad:

6. Financiën:

Actieve naleving van de APV 11.1 - 11.4; Opruimplicht en
aanlijnplicht

Vaststelling losloop- en verbodgebieden omdat het inrichting
openbare ruimte ZuiderAmstel betref;
Vaststelling financiële ruimte voor uitvoering beleid, te weten
realisatie hondenvoorzieningen

Concept Begroting 2007; prioriteit hondenvoorzieningen.
(vaststelling november 2006)

7. Inspraak en participatie
- Verschillende informele bijeenkomsten met
belanghebbenden en Dierenbescherming hebben geleid tot
de conceptnotitie hondenvoorzieningen.
- Inspraakperiode van 20 juni tot 18 juli 2006, met
inspraakavond op 5 juli 2006.
- Vaststelling Nota van Beantwoording door DB op 29
augustus 2006.
- De inspraak heeft niet geleid tot wijzigingen in de notitie
hondenvoorzieningen.
- Stadsdeelberaad op 19 september heeft geleid tot enkele
kleine aanpassingen in de losloopgebieden; de raadsleden
worden per brief geïnformeerd.
__________________________________________________________________
8. Meegezonden:

-Notitie Hondenvoorzieningen (in uw bezit)
-Plattegrond met daarop aangegeven losloopvoorzieningen
en verbodsgebieden (aangepast exemplaar - 1 x per fractie
bijgevoegd)
- Nota van Beantwoording inclusief Verslag Inspraak (in uw
bezit)
__________________________________________________________________
9. Ter inzage:

n.v.t.
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