Geme

i^Echt-Susteren

Aan dhr. JKM Verheesen
Grote Tiend 19
6101 VB Echt

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
info(a)echt-susteren. nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

7 JUNI 2018
Echt, 26 juni 2018

Verzonden:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Bijlage(n):

5

7

4

0

3

2

573694

Team:

Team Kabinet

Behandeld door:

Onderwerp:

Beantwoording vraag art. 33 RvO
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O. Wijnhoven

Geachte heer Verheesen,
Op 5 juni 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over een
mogelijk manco in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Begin april dagen deed ik namens een bewoonster van de Kievitstraat te St. Joost een
melding openbare ruimte (MOR) omdat zij niet over een computer beschikt, met de vraag
een bord te plaatsen bij de ingang van het onlangs geopende belevingspark aan de
Kievitstraat te St. Joost om de overlast van hondenpoep tegen te gaan. Hondenpoep wordt
als één van de meest voorkomende ergernissen van burgers genoemd. Ondanks beleid is
van vermindering van de overlast geen sprake. Na de melding kreeg ik een telefoontje van
de behandelend ambtenaar met de mededeling dat er geen bord geplaatst wordt, omdat er
toch geen handhaving plaatsvindt. Op de vraag waarom geen handhaving plaatsvindt werd
geantwoord dat de APV op dat punt niet voorziet. Hierover heb ik op 5 april schriftelijk
vragen gesteld die (nog) niet beantwoord zijn, vandaar nu de vragen ex. artikel 33 RvO.

Vraag 1:
Antwoord:

Is het bekend bij het college dat handhaving van overlast door hondenpoep
niet mogelijk is vanwege een manco in de APV ?
Dit is niet correct. Op grond van artikel 2:58 van de Algemene plaatselijke
verordening geldt binnen de bebouwde kom een opruimplicht. Artikel 2:58 APV
bepaalt dat: "Degene die zich met een hond binnen de bebouwde kom begeeft is
verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden
verwijderd". Aangezien het verbod binnen de gehele bebouwde kom geldt is het
plaatsen van borden niet noodzakelijk. Het belevingspark aan de Kievitstraat in Sint
Joost is gelegen binnen de bebouwde kom. Daarnaast is de ontwikkeling van het
belevingspark in Sint Joost een uitstekend voorbeeld van burgerparticipatie. Het
gebied is samen met betrokken partijen (speeltuinstichting, school, gemeente) én
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de bewoners tot stand gekomen. De aanlegfase van het belevingspark is vorig
najaar door wethouder Dijcks feestelijk opgeleverd.
Samen met de gebruikers blijven we betrokken en in gesprek om te zien of zaken
goed functioneren of anders, beter kunnen. Het oplossen van problemen die zich
voordoen wordt dus in gezamenlijkheid besproken en opgepakt. De problematiek
ten aanzien van hondenpoep, voor zover er al sprake is van overlast, wordt dan ook
in eerste instantie door het bewonerscollectief zelf ter hand genomen. Als dat niet
leidt tot verbetering dan wordt bepaald wat een mogelijke aanpak kan zijn om tot
een oplossing te komen.
Vraag 2:
Antwoord:

Indien bekend, wanneer wil het college deze omissie herstellen?
Zie antwoord vraag 1.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,
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