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Samenvatting hondenbeleid
Minder overlast meer plezier
In Blaricum worden honden niet geregistreerd, maar we weten dat er een flink aantal gezinnen is
met een of meerdere honden. Het hebben van een hond heeft volgens onderzoeken veel positieve
kanten. Zo zijn mensen met een hond over het algemeen gezonder dan mensen zonder hond. Dit
komt door de beweging die mensen krijgen bij het uitlaten van de hond en de sociale contacten die
mensen opdoen tijdens het uitlaten van de hond.
Honden zijn dan ook zeer welkom in Blaricum.
Het hebben van honden heeft echter ook een aantal andere maatschappelijke effecten. Zo staat
hondenpoep al jaren landelijk in de top 5 van ergernissen. Uit de in 2019 gehouden enquête en de
daaropvolgende informatieavond bleek dit een steeds terugkerende ergernis voor veel inwoners te
zijn en daarnaast - in iets mindere mate - ook de loslopende honden.
We willen voor alle inwoners van Blaricum een prettige woonomgeving creëren en behouden.
Daarom moeten we met elkaar afspraken maken en gedragsregels opstellen.
Daartoe dient dit beleidsplan: duidelijke doelen, maatregelen en afspraken. Met als gevolg:
Minder overlast en meer plezier!

Vanaf 2020 zetten we in op:

Duidelijke regels / Meer voorzieningen / Gerichte handhaving
Altijd opruimen; Er geldt een opruimplicht voor hondenpoep, die onmiddellijk moet
worden verwijderd.

Altijd zakje bij de hand; hondeneigenaar of -houder is verplicht een deugdelijk
opruimmiddel bij zich te dragen.

Meer afvalbakken; de zakjes met hondenpoep mogen in de gewone afvalbakken (met
sticker!) en de zogeheten depodogs (met als extraatje) dispensers met hondenpoepzakjes.

Altijd aangelijnd; Er geldt een aanlijnplicht voor honden in de gehele bebouwde kom.
Om honden ook de ruimte te geven mogen honden in losloopgebieden loslopen.

Meer communicatie; via informatieborden, hondenkaart en social media
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Hondenbeleid
Opruimplicht van hondenpoep
We houden de regel zo simpel mogelijk: In de openbare ruimte van de gehele gemeente geldt binnen
de bebouwde kom een opruimplicht. Dat is voor de inwoners goed te begrijpen en onthouden en
geeft ook duidelijkheid in de handhaving.
Dit geldt ook in de hondenlosloopgebieden voor hondenpoep op zichtbare plaatsen (op en naast de
wandelpaden).
Dit wordt bij de aanpassing van de APV in december 2020 meegenomen.
De uitzondering op deze regel wordt gevormd door blindengeleide of sociale hulphonden.

Eigenaar of houder verplicht een deugdelijk hulpmiddel bij zich te dragen
De eigenaar of houder van een hond moet iets bij zich dragen om de uitwerpselen direct op te
kunnen nemen en in een daarvoor bestemde bak te deponeren of deze mee naar huis te nemen.
Deze verplichting maakt de handhaving door de Boa’s eenvoudiger (zie kaart met afvalbakken en
depodogbakken).

Voldoende afvalbakken
Op dit moment zijn er 18 speciale hondenpoepbakken (depodogs) verspreid over de gemeente.
Bewoners hebben aangegeven dat er meer bakken zouden moeten komen om de hondeneigenaar
beter te faciliteren. We voorzien alle bestaande bakken (ca 90) van een sticker om aan te geven dat
daar ook hondenpoep in mag en plaatsen dan nog 22 bakken bij om een goed, dicht netwerk te
creëren. Zie bijlage 2“ afvalbakken en depodogs”.

Voorbeeld van sticker op afvalbakken

Duidelijke afspraken over aanwezigheid van honden en wel of niet aanlijnen van
honden



Geen honden op speelplekken
Een verbod op de aanwezigheid van honden op kinderspeelplaatsen, zandbakken of
speelweiden. Dit is al opgenomen in de APV.
In de zomer geen honden op het strand
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We stellen een verbod in op de aanwezigheid van honden op het Voorland Stichtse Brug (het
strand) gedurende de maanden april tot oktober. Dit vanuit overwegingen van hygiëne en
volksgezondheid en eenduidigheid, hetgeen de naleving en de handhaving eenvoudiger
maakt.
In de APV is al geregeld dat het college gebieden kan aanwijzen waar een verbod op de
aanwezigheid van honden geldt.
Geen honden in de Kampen
We stellen ook een verbod in op de aanwezigheid van honden op de openbare wegen in de
polder De Kampen, met uitzondering van de Harderwijkerweg. Dit vanwege de bijzondere
natuurwaarde en –doelstellingen (hoogwaardig weidevogelgrasland). We willen daarmee de
verstoring zoveel mogelijk beperken.
Honden los in losloopgebieden
Binnen de bebouwde kom dienen honden aangelijnd te zijn behalve op specifieke door het
college vast te stellen zogeheten losloopgebieden. We stellen voor om - naast het gebied ’t
Harde en Het Kleine Heitje (beide van GNR), waar honden mogen loslopen – het loslopen van
honden ook toe te staan:
 langs het wandelpad op de geluidswal ten zuiden en oosten van de Bijvanck;
 in het park (in de Bijvanck) tegenover de Stroomzijde vanaf het parkeerterrein van de
tennisvereniging tot aan De Maten;
 langs de Gooise Zomerkade vanaf Deltazijde via de sluis aansluitend op de losloopstrook
in Huizen langs de Henriette Roland Holstlaan.
Honden los buiten de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom mogen honden op de openbare weg in principe loslopen.
Honden altijd direct onder appel
Of ze nu aangelijnd zijn of loslopen, de hond moet altijd direct onder appel staan van de
hondeneigenaar.
Gevaarlijke honden nooit los
Als een hond door de burgemeester is aangemerkt als gevaarlijk of hinderlijk, dan kan de
burgemeester een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen. Dat kan dan gelden ook in de
losloopgebieden en ook buiten de bebouwde kom (art 2.59 en art 2.59A van de APV).

Aanscherping APV
De regels ten aanzien van aanlijnen, loslopen en het opruimen van hondenpoep in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) zijn in december 2019 al grotendeels aangepast.
Op basis van de laatste inzichten willen we de onderstaande wijzigingen nog doorvoeren bij de eerst
volgende aanpassing van de APV.
Aanvullende wijziging APV
De zinsnede “op de weg” in artikel 2.57 lid 1 sub b en d van de APV te vervangen door “op een
openbare plaats”;
Aanwijsbesluiten
Aanvullend op de verbodsbepalingen in de APV is het wenselijk om specifieke gebieden verboden te
verklaren voor honden. Het gaat om de gebieden Blaricummer Strand en weidevogelgebied De
Kampen.
Na vaststelling van het hondenbeleid door de raad zal het college aanwijsbesluiten nemen voor:
 Een verbod op honden op het strand in de periode april tot oktober.
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Een verbod op honden op de openbare wegen in De Kampen met
uitzondering van de Harderwijkerweg.

Gemeentelijke losloopgebieden
Vanwege de aanlijnplicht binnen de bebouwde kom zullen er specifieke gebieden
als losloopgebied worden aangeduid om zo honden de mogelijkheid te geven tot
vrij uitrennen en spel. De losloopgebieden worden aangeduid met
hondenbeleidspalen. Deze gebieden zullen ook via de gemeentelijke website te
vinden zijn op een kaart. In de bijlagen zijn de gewenste losloopgebieden
aangegeven.

Andere grondeigenaren
Het Warandepark en de Tafelbergheide zijn eigendom van Goois Natuurreservaat (GNR). Daar
hanteert GNR een aanlijnplicht. In ’t Harde en Het Kleine Heitje (ook van GNR) mogen honden
loslopen.
Het Stichtse Strand wordt door de gemeente Blaricum gepacht van Staatsbosbeheer. Hier willen we
honden alleen toestaan van 1 oktober tot 1 april (buiten het zomerseizoen). Het bord op het Stichtse
Stand wordt daarop aangepast.
De Agrarische Stichting Blaricum (ASB) is eigenaar van de Engen (kleine percelen verspreid door het
Oude Dorp, waar veelal oude gewassen worden geteeld) en van vele percelen in de polder De
Kampen.
ASB ervaart bij de Engen (ondanks een aanlijngebod) toch overlast door loslopende honden. We
willen daarom bij de Engen meer controle uitoefenen op de naleving van de regels. Hierover zullen
we nog verder afstemmen met ASB.

Positief informeren, honden welkom
De boodschap is dat honden welkom zijn in Blaricum en dat hondenbezitters zich aan een aantal
regels moeten houden. Deze boodschap zal verspreid in het dorp in de vorm van borden met
spelregels op meerdere locaties geplaatst worden bijv. bij (grotere) kinderspeelplaatsen, trapveldjes,
een aantal Engen en aan de randen van gebieden waar honden vaak worden uitgelaten.

Hondenkaart
Het beleid wordt ook door middel van een hondenkaart (gebieden en spelregels) bij inwoners onder
de aandacht gebracht via huis-aan-huis verspreiding, de social media en website.

Communicatieplan
Aanvullend op de hondenkaart gaan we periodiek (in ieder geval bij aanvang van het strandseizoen
en in het broedseizoen) via de media communiceren over het hondenbeleid.
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Uitvoering
We voegen ca. 20 extra afvalbakken toe verspreid door de gehele bebouwde kom van de gemeente
om een goede verdeling te verkrijgen.
Verder wijzen we nog bepaalde grasvelden of groenvoorzieningen aan als losloopgebied. De
opruimplicht vervalt daar niet voor zover het zichtbare plekken betreft (op en langs de
voet/fietspaden). Zie bijlagen voor de beoogde losloopgebieden.

Kosten
Eenmalig

Kosten

22 extra afvalbakken

€ 8.800,-

Hondenkaart met hondenbeleid
Campagne huis-aan-huis

€1.400,-

Hondenbeleid op bord inclusief plaatsing o.a. bij
aantal speelplaatsen

€13.500,-

Nieuw bord Strand Blaricum

€ 900,-

Borden losloopgebieden

€ 5.800,-

Stickers op afvalbakken

€ 1.800

Totaal

€ 32.200

Jaarlijks per jaarschijf 2020

Kosten

Extra onderhoudskosten afvalbakken (reiniging,
rechtzetten, reparatie)

€ 4.500,-

Extra onderhoudskosten informatieborden /
afvalbakken(reiniging, rechtzetten, reparatie);
meer borden dan in scenario 1

€ 5.500,-

Totaal

€ 10.000
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