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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: India Zandman (PVV)
ONDERWERP: Omheinde hondenuitlaatvelden in alle kernen van Terneuzen
TOELICHTING:
De kernen van de gemeente Terneuzen beschikken over diverse hondenuitlaatterreinen.
Het voordeel daarvan is dat men zijn honden los kan laten lopen en de hondenpoep niet hoeft op
te ruimen.
Als we de hondenuitlaatterreinen in Axel als voorbeeld nemen, dan zien wij dat deze alle omheind
zijn, zodat de honden vrij rond kunnen rennen, zonder dat ze weglopen.
Kijken we echter naar de hondenuitlaatterreinen bij het Suikerplein en de Vlaanderenhal in Sas
van Gent, dan zien we dat dit niet het geval is. Wellicht zijn er in andere kernen nog meer terreinen, waar de omheining ontbreekt.
Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Is een niet omheind terrein wel of niet
officieel als hondenuitlaatterrein aan te
merken?
De honden kunnen daar namelijk ongehinderd loslopen en rennen met alle
gevaren en ongemakken van dien voor
de omgeving.

1

Ja.

2

Is het college het met onze fractie eens
dat er een eensluidend en consequent
beleid dient gevoerd te worden aangaande deze terreinen?
Zo nee, waarom niet?

2

Ja. Dit beleid is er.

3

Is het college het derhalve met onze
fractie eens dat álle hondenuitlaatterreinen in de gemeente Terneuzen van
omheiningen voorzien dienen te worden?
Zo nee, waarom niet?

3

Nee. Na de herindeling is in overleg met de
dorps- en wijkraden en omwonenden gekozen
voor nieuwe hondenuitlaatterreinen in kernen
waar deze nog niet aanwezig waren. In Axel
waren reeds omheinde terreinen aanwezig.
Indertijd is uit praktische, maar ook uit financiele overwegingen gekozen voor niet-omheinde
terreinen met twee borden en één prullenbak.
Sommige hondenuitlaatterreinen, zoals de
Scheldedijk in Terneuzen, kunnen door hun
ligging simpelweg niet omheind worden.

4

Is het college aldus bereid, daar waar
de omheiningen ontbreken, deze alsnog
aan te brengen of tenminste elke woonkern één omheind terrein toe te kennen

4

Nee. Wij zijn wel bereid de situaties ter plekke
te beoordelen en evalueren en, indien dit financieel eenvoudig te realiseren is, overgaan tot
het plaatsen van een omheining. Als er particu-

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

voor het uitlaten van honden.
Zo nee, waarom niet?

liere initiatieven zijn voor verzoeken tot een
omheind terrein zullen wij deze ondersteunen
en begeleiden waar mogelijk.
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