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Geachte heer Van der Molen,
Onlangs stuurde u de gemeenteraad een brief over uw nare ervaring met een hond in Velserbeek. Wij
betreuren heel erg wat uw gezin daar is overkomen en wensen u sterkte in het herstel daarvan. Naar
aanleiding van uw ervaring heeft u een aantal vragen waarop wij u onderstaand zullen antwoorden.
Allereerst informeren wij u dat de gemeente Velsen momenteel 8 handhavers in dienst heeft heeft die
een behoorlijk deel van hun tijd bezig zijn met handhaving van regels voor honden. Wij handhaven ten
opzichte van omliggende gemeenten relatief veel op honden. Hoewel onze handhavers voor sommige
regels waarschuwingen uitdelen, geldt voor honden die wij aantreffen op speelplaatsen dat wij direct
bekeuren. Dit om aan te geven dat wij het met u eens zijn en wij honden op speelplaatsen niet tolereren.
Op uw 4 vragen kunnen wij antwoorden:
− Wij zijn ons bewust van de risico’s wanneer kinderen in contact komen met hondenpoep. Naast de
risico’s is ook de ergernis erg groot.
− Wij handhaven op speelplekken door tijdens onze surveillance deze ook te bezoeken. Die controles vinden soms in burgerkleding plaats i.p.v. in een herkenbaar uniform. Wij bezoeken in onze
surveillance bekende overlastplekken. Daar valt het Duinpark in Zeewijk onder en in mindere mate
park Velserbeek.
− Het directe effect van handhaving is niet eenvoudig meetbaar, algemeen is echter bekend dat
bekeuren een effectief middel is tegen ongewenst gedrag.
− Onze bekeuringen over 2015 zijn niet bekend. Over 2014 hebben wij 122 bekeuringen uitgeschreven die verband hielden met honden. Daarvan waren 28 bekeuringen voor het lopen met een hond
op een speelplek.
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