Hondenpoep,
onnodige
ergernis
nummer één
In diverse enquêtes komt hondenpoep
steeds weer naar voren als grote
ergernis. Dat is zonde, voor de
omgeving én voor de hond en zijn
baas. Juist door hondenpoepoverlast
worden honden uit steeds meer
gebieden geweerd. Onnodig!
Enerzijds is het de taak van de
gemeente om te zorgen voor
voldoende hondenpoepbakken,
anderzijds is het aan de
hondenbezitter om op te ruimen.

Een hond biedt zijn eigenaar en de samen
leving veel voordelen. Zo bezoeken honden
bezitters minder vaak de huisarts en herstellen
ze sneller na ziekte. Dat scheelt de samen
leving veel kosten. Door hondenpoepoverlast te
voorkomen, komt dit positieve beeld van de
hond meer naar voren. Maak er daarom een
gewoonte van om een ruimmiddel bij je te
dragen. Als het eenmaal routine is, is honden
poep opruimen een kleine moeite.

Tips

	In de winkel kunt u allerlei handige hon
denpoepzakjes en schepjes kopen. U kunt
echter ook een paar plastic boterhamzakjes
bij u steken. Simpel en effectief!
	Leer uw hond op een bepaalde plek of
ondergrond zijn behoefte doen. Ga voor u
gaat wandelen eerst naar deze plek.
Wacht tot de hond zijn behoefte heeft
gedaan. Beloon de hond, ruim op en begin
dan aan uw wandeling.
	Straf een hond nooit voor een ongelukje
binnenshuis of buitenshuis. Honden kun
nen hiervan angstig worden. Of angstig om
iets in uw bijzijn te doen. Heel onpraktisch
als u de hond even snel zijn behoefte wilt
laten doen. En onaangenaam voor uw
hond!
Meer lezen over zindelijk maken of zindelijk
maken op een bepaalde plek?
Ga naar www.hondenbescherming.nl voor
meer informatie. Of download de gratis
‘Ruim je Rot App’ in de App Store.

Wist u dat:

Hondenpoep niet alleen vies is/ruikt, maar ook
ziektes kan overbrengen? Hondenpoep wormen
kan verspreiden die vooral voor kinderen
gevaarlijk zijn? Direct opruimen van honden
poep dit risico geheel wegneemt?
Hondenpoepoverlast een van de belangrijkste
redenen is om honden uit gebieden te weren?

‘Maar daar betaal ik toch
hondenbelasting voor?’

Veel hondenbezitters denken dat ze vanwege
de hondenbelasting geen hondenpoep hoeven
op te ruimen. Helaas klopt dat niet.
Hondenbelasting is een oude heffing van
gemeenten. De opbrengsten hoeven niet aan
honden te worden besteed. In deze vorm zou
hondenbelasting moeten worden afgeschaft.
Of het zou ingezet moeten worden om voor
hondenbezitters voorzieningen te realiseren.
Er is geen enkele gemeente die zorgt dat
hondenpoep direct achter uw hond wordt
opgeruimd. Daardoor kunnen andere
hondenbezitters en andere recreanten of
buurtbewoners veel last hebben van de poep.
En dat komt vroeg of laat vervelend terug
bij u en uw hond.

De (d)rol van de gemeente?

Opruimen is een kleine moeite. Urenlang met
een hondendrol rond moeten lopen is iets
anders! De Koninklijke Hondenbescherming
maakt middels haar folder ‘Tien tips voor
gemeentelijk hondenbeleid’ gemeenten attent
op goed beleid in het belang van de vele
hondenbezitters die hun gemeente rijk is!
Gratis deze folder bestellen doet u via:
info@hondenbescherming.nl.

meer informatie: www.hondenbescherming.nl
telefoon: 070 3388538
(van maandag t/m donderdag van 9.30 - 14.30 uur)

