
 

 
 
 
 
Aan de voorzitter van de Gemeenteraad 
 van de gemeente Papendrecht, 
de heer C.J.M. de Bruin 
Markt 22 
3351 PB Papendrecht  
 
 
Papendrecht donderdag 22 september 2016 
Onderwerp Hondenpoep tegengaan door middel van het plaatsen van honderd speciale 

hondenuitwerpselen afvalbakken 
 
 
Geachte heer De Bruin, 
 
Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde bij u 
ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het College alsook om deze 
ter kennis te brengen van de overige leden van de Gemeenteraad. 
 
Volgens ons is er in het PMV (= het Platform der Maatschappelijke Verkenningen) intensief 
gesproken over de overlast die door inwoners van onze gemeente wordt ervaren door hondenpoep. 
Als het PMV spreekuur op locatie houdt dan is het volgens de werkwijze gangbaar dat een 
onderwerp zo spoedig mogelijk op de agenda van de commissie wordt gezet. Onze fractie heeft 
echter geconstateerd dat dit niet altijd het geval is, in elk geval niet bij het onderwerp van de 
hondenpoep. En omdat het toch een belangrijk onderwerp is willen we het niet laten lopen. 
 
Vandaar dat wij in praktische zin een aantal vragen willen stellen aan het college met betrekking tot 
het zoeken naar oplossingen die zouden kunnen werken teneinde aan de overlast die wordt ervaren 
een einde te maken. Er zijn aparte veldjes waar honden kunnen worden uitgelaten. Mooi zo. En het is 
beleid dat inwoners met een hond (de hondenbezitters) een zakje meenemen om de uitwerpselen in 
op te bergen om deze vervolgens thuis weg te gooien in de afvalcontainer. Maar dat doet niet 
iedereen. 
 
Hoe kunnen wij er nu voor gaan zorgen dat ook die mensen, die de uitwerpselen van hun hond niet 
oprapen en keurig weggooien in de afvalcontainer, ertoe verleiden dan wel het gemakkelijker maken 
om dit toch te gaan doen? In het buitenland hebben wij een aantal manieren gezien hoe men zoiets 
aanpakt. In China worden honden opgepakt en in de pan gedaan. Dat scheelt een hoop poep op 
straat. Ze schijnen trouwens erg lekker te smaken! Maar in de ons omringende landen heeft men iets 
anders bedacht: en dat lijkt goed te werken, althans volgens onze observatie. Reden om dat wellicht 
ook in onze gemeente in te gaan voeren? 
 



 

Voorlopig is de hondenbelasting, contrair aan de belofte uit het Coalitieakkoord van 2014, nog niet 
afgeschaft, dus de hondenbezitters betalen nog steeds een forse hondenbelasting. Dat zou mogelijk 
kunnen rechtvaardigen dat wij het als gemeente de hondenbezitters in onze gemeente iets meer 
naar de zin kunnen gaan maken en hen helpen de uitwerpselen van hun beestje op te ruimen. Zoals 
het hoort, zodat er van de spreekwoordelijk ervaren overlast minder over blijft. Uiteindelijk wordt 
iedereen hier dan weer een beetje beter van. Dan ziet u hieronder wat wij bedoelen met een manier 
van het ondersteunen dan wel faciliteren van het opruimen van hondenpoep door hondenbezitters. 
 
 

 
Figuur 1 de speciale hondenuitwerpselen afvalbak 

 
Het betreft hier een object dat bestaat uit een deel waaruit de hondenbezitter een plastic zakje kan 
pakken (ter beschikking te stellen door de Gemeente) en daaronder een afvalbak om de 
uitwerpselen, liefst in het zakje, in weg te gooien. Maar thuis weggooien mag natuurlijk ook. 



 

 
Vraag: 
Is Uw college bereid in Papendrecht op de bekende locaties waar hondenbezitters hun hond uitlaten 
dergelijke objecten als hierboven gepresenteerd te (doen) plaatsen? 
 
Motivatie voor dekking van de kosten 
Er komt jaarlijks ongeveer € 150.000,-- binnen aan hondenbelasting. Het lijkt onze fractie een 
haalbare kaart uit dit budget de aanschaf van de “speciale hondenuitwerpselen afvalbakken” te 
bekostigen. 
 

 
 
Als wij zo’n honderd van dit soort speciale hondenuitwerpselen afvalbakken in Papendrecht plaatsen, 
dan verwachten wij als fractie dat dit, gekoppeld aan een adequate campagne in de lokale media, tot 
een significante terugdringing zou kunnen leiden van de door veel inwoners als onprettig ervaren 
overlast van hondenpoep op de openbare weg, in de parken en op de pleinen waar onze kinderen 
gewoon zijn te spelen. Wij zijn benieuwd naar wat u van dit idee vindt! 
 
Wij danken u voor de beantwoording. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Ruud Lammers. 


