
Aan:      College B&W 
                Gemeenteraad van Bergen NH 
 
Bergen, 19 mei 2017 
 
Geacht college, geachte leden van de raad, 
 
Gistermiddag werd ik min of meer gedwongen aangekoekte hondenpoep met de hogedrukspuit te 
verwijderen nadat dat met warm water, een sopje en een ‘luiwagen’ niet lukte. Het betreft hier de 
toegang tot ons VvE gebouw die aansluit op het wandelpad Breelaan (Vijverlaan<>Guurtjeslaan). 
In de korte tijd die ik aan het werk was, werd ik 2x door wandelaars/buurtbewoners aangesproken 
met opmerkingen in de geest van: heb jij ook zo’n last van de hondenstront van (loslopende) 
honden? Ik ben dus kennelijk niet de enige die zich er vreselijk aan ergert, maar dat zal u niet vreemd 
in de oren klinken. 
 
Mijn ervaring, met name in de Vijverlaan, is dat er frequent sprake is van loslopende honden die 
worden uitgelaten en uiterst zelden zie ik iemand die de uitwerpselen opraapt. Er is dus sprake van 2 
categorieën overtreders. 
In dat kader merk ik op dat enkele hotels/pensions in de nabijheid vaak einde middag nieuwe gasten 
krijgen die dan eerst de hond(en) gaan uitlaten en geregeld ook niet aangelijnd. Bovendien wordt 
dan geen gebruik gemaakt van opruimzakjes. 
Betere instructie gasten door de horecabedrijven? 
De APV (zie bijgaand art. 2 de punten 57 en 58) is duidelijk, maar is thans meer een verordening die 
op de genoemde punten gebrekkig wordt nageleefd zonder enig toezicht/enige controle. 
 
Mijn verzoek aan uw college en de raad is deze ergernis te gaan miniseren en het toezicht door de 
gemeenteambtenaren en politie (zal geen prioriteit hebben) te intensiveren.  
 
Daar dagelijks jaar in jaar uit één of meerdere honden van buurtbewoners/bedrijven loslopen en ik 
nog nooit heb gezien dat er sprake is van enige actie van T&H, politie e.d., wil ik graag weten hoe 
vaak er handhavend is opgetreden. Bijvoorbeeld in de jaren 2015 en 2016. 
Ik doe hierbij een beroep op de WOB ten einde inzicht daarin te krijgen! Vooralsnog concludeer ik 0 
keer. 
 
In afwachting van uw antwoord, 
 
 
 


