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Onderwerp 

 

 

 

Hondenuitlaat-voorzieningen Sint-Oedenrode 

 

 

Beste heer Van Voorst, 

 

Uw vragen van 30 november 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Vragen: 

In november 2019 is tijdens een zogeheten startgesprek over overlast door en voorzieningen voor 

honden geconstateerd dat Sint-Oedenrode weinig faciliteiten heeft op dit gebied. Eén inwoonster 

heeft tijdens dat gesprek en een jaar later gepleit voor een omheind uitlaatveld in dit dorp. Hart 

heeft onlangs contact gehad met een van uw ambtenaren over het onderwerp.  

 

Het brengt Hart tot de volgende vragen: 

1. Wat is er sinds november 2019 gebeurd met betrekking tot hondenvoorzieningen en de 

participatie met inwoners daarover? 

2. Zijn deelnemers aan het startgesprek sindsdien geïnformeerd over het vervolg? 

3. Wordt er gewerkt aan de realisatie van een omheind uitlaatveld in Sint-Oedenrode? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, waartoe leidden uw inspanningen? 

 

Antwoord: 

1. Wat is er sinds november 2019 gebeurd met betrekking tot hondenvoorzieningen en de 

participatie met inwoners daarover? 

Op basis van het startgesprek is geconcludeerd dat de aanpak hondenvoorzieningen het beste 

past als onderdeel kan van de Integrale gebiedsbeheerplannen. Voor de gebiedsbeheerplannen 

zijn twee pilots gestart. De doorlooptijd van de pilots voor de Integrale gebiedsbeheerplanen zijn 

verlengd en worden momenteel afgerond. Binnen de pilotgebieden zijn de hondenvoorzieningen 

wel besproken maar zijn geen concrete initiatieven omtrent de hondenvoorzieningen ontvangen. 
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Vanuit het werkatelier Openbaar gebied is vastgesteld dat de behoefte naar duidelijkheid over de 

aanpak hondenvoorzieningen groot is en gezien de verlenging van de pilots niet langer kan 

wachten. Daarom is in het laatste kwartaal van 2021 reeds intern gekeken naar de mogelijkheden 

voor hondenvoorzieningen passend binnen onze gemeente.  

 

Voor de vervolgstappen hanteren we de volgende indicatieve planning: 

 Laatste kwartaal 2021: Inventarisatie meldingen over hondenvoorzieningen en overlast door 

honden. 

 Januari – april 2022: benaderen deelnemers startbespreking en herstart participatietraject. 

 Mei – augustus: opstellen conceptbeleid en terugkoppeling binnen participatietraject 

 Laatste kwartaal 2022: vaststelling hondenbeleid en start uitrol. 

 

2. Zijn deelnemers aan het startgesprek sindsdien geïnformeerd over het vervolg? 

Er heeft geen centrale terugkoppeling aan de deelnemers aan het startgesprek 

plaatsgevonden.  In onze persoonlijke contacten met bewoners met vragen over 

hondenvoorzieningen leggen we actuele stand van zaken uit. Daarbij verzamelen we natuurlijk de 

wensen of problemen van de inwoners als input voor het nieuw op te stellen beleid.  

 

3. Wordt er gewerkt aan de realisatie van een omheind uitlaatveld in Sint-Oedenrode? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, waartoe leidden uw inspanningen? 

Nee, de wens is bekend maar er is nog geen plan voor uitvoering gemaakt.  

Reden hiervoor is dat we eerst duidelijkheid willen hebben over een passend beleid binnen onze 

gemeente. Er komen namelijk ook verzoeken voor voorzieningen vanuit andere delen van onze 

gemeente. Op basis van het op te stellen beleid kunnen we toetsen of een gevraagde voorziening 

past binnen deze kaders. Hierdoor waarborgen we een gelijke behandeling binnen onze gehele 

gemeente.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H. van Rooijen 

 


