
Besturen of betuttelen?  Honden uitlaat gebied 

De losgebarsten kritiek op de losloopgebieden voor honden leidt tot 
grappige situaties. De eerste publicatie  over losloopgebieden was  een 
algemene – niet ondertekende – aankondiging van de reeds genomen 
maatregel. Nu staat is er een nadere toelichting op het 
hondenuitlaatbeleid in het Journaal ondertekend door het College van 
B&W. Dus duidelijkheid alom! 

 Het is maar dat u het weet! Is uw knuffelbeest voor het begin of na het 
einde van het losloopgebied niet aangelijnd: € 90,00 boete! Heeft u 
binnen de bebouwde kom geen plastic zakje bij u maar wél een hond: € 
90,00 boete! Mijn eerdere vraag luidde: En wie gaat dat allemaal 
handhaven? Hebben wij achter elke paal – en dat zijn er inmiddels heel 
wat – een BOA staan met verrekijker en verbalenboekje? Voorkomen 
deze boetes dat ’s nachts honden midden op uw stoep poepen? Of op een 
kinderspeelplaats of zandbak of speelweide? Laat ik duidelijk zijn: Notoire 
overtreders van menselijk fatsoen mogen worden gewezen – en desnoods 
ook streng worden aangepakt  - op hun wangedrag. Maar moet dat met 
betuttelregels en dito boetes die toch niet worden gehandhaafd? De 
dedain voor, en de afstand van de normale fatsoenlijke burger kon niet 
groter zijn, dan in dit laatste artikel wordt geëtaleerd. Er had alleen nog 
onder moeten staan: “Wij, het College van B&W, bij de gratie……… ja 
waarvan?” 

Betutteling leidt tot willekeur en veronderstelt wilsonbekwaamheid bij 
diegeen die het treft. Bij een algeheel aanlijngebod voor heel 
Onderbanken – zoals het voorheen was – zal elke burger en elke 
fatsoenlijke hondenbezitter zich serieus genomen voelen.  Dat is immers 
besturen op hoofdlijnen en zal de burger aanspreken. Het is toch normaal 
dat, als je met je hond wandelt en de hond los is, dat je bij de nadering 
van trimmers, voetgangers, fietsers en ruiters je hond aanlijnt. Daar heb 
je geen besluit van B&W voor nodig en zeker geen kostbare, idiote 
blikken bordjes! 

Maar ja, als ik het zo bekijk, dendert de lawine van dit soort maatregelen 
maar door en kunnen wij binnenkort op elke paal bij het begin of het 
einde – wie het weet mag het zeggen – van elk hondenuitlaatgebied een 
hondenpoepzakjesautomaat verwachten met het logo van een of ander 
bekend biermerk of misschien wel het logo van betuttelend Onderbanken.  
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