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Aan alle bewoners van de Contreie 
 

 

Hondenuitlaatplaatsen in de Contreie - inspraak 
 

Het college van burgemeester en wethouders wil in uw wijk drie hondenuitlaatplaatsen 

aanwijzen. Voordat het college dit besluit definitief neemt, bestaat de mogelijkheid een 

inspraakreactie in te dienen. Door middel van deze brief informeren wij u verder. 

 

In de Contreie gaat de ontwikkeling gestaag door. Er zijn inmiddels ruim 240 woningen opgeleverd en 

meer dan 200 woningen zijn in aanbouw/voorbereiding. Met de groei van de wijk neemt ook het aantal 

hondenbezitters toe. Om overlast in de toekomst te voorkomen, dan wel te beperken, wil het college 

drie locaties in de wijk aanwijzen als hondenuitlaatplaats (HUP). Op dergelijke locaties kunnen 

eigenaren hun hond aangelijnd uitlaten en geldt er geen opruimplicht. De gemeente maakt de 

hondenuitlaatplaatsen wekelijks schoon.  

 

Voorgenomen hondenuitlaatplaatsen 

In de Contreie zijn drie locaties aangewezen als geschikte hondenuitlaatplaats, namelijk; 

 Aan de westzijde van park de Hoogte. De aanleg van deze hondenuitlaatplaats is besproken 

op de bewonersavond over de inrichting van het gehele park (juni 2016). Het college dient nog 

een formeel besluit te nemen, waardoor er over deze locatie ook nog inspraak mogelijk is. 

 Aan de Lanspunt / Bronstijd.                                                                                                           

 Nabij de Kreek. 

 

Bij het aanwijzen van de (voorgenomen) hondenuitlaatplaatsen is rekening gehouden met 

gemeentelijk beleid. Een uitlaatplaats moet namelijk voldoen aan een aantal voorwaarden: 

 Bewoners moeten vanaf hun eigen woning binnen een straal van 350 m een 

hondenuitlaatplaats kunnen bereiken. 

 Oppervlakte van een hondenuitlaatplaats is maximaal 500 m2. 

 De hondenuitlaatplaatsen moeten goed bereikbaar zijn voor het onderhoudsmaterieel. 

 

Bij iedere hondenuitlaatplaats komt  een hondenpoepafvalbak. Daarnaast komen bakken op twee 

andere locaties in de Contreie, één in de Weide en één langs de aanlooproute naar het kanaal. 

 

Bijgevoegd bij deze brief vindt u een tekening met de exacte locaties van de voorgenomen 

hondenuitlaatplaatsen en de hondenpoepafvalbakken. 
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Inspraakprocedure 

Voordat het college een besluit neemt en daarmee de hondenuitlaatplaatsen definitief aanwijst, 

bestaat de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen. Inspraakreacties kunnen worden 

ingediend van 25 mei 2017 tot en met 22 juni 2017. Een inspraakreactie kan schriftelijk worden 

ingediend ter attentie van de afdeling Stadsontwikkeling, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Ook 

kan een reactie per mail worden ingediend ter attentie van Monique van der Velden: 

m.van.der.velden@oosterhout.nl.  

 

De gemeente publiceert de mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie ook op de 

gemeentepagina in het Weekblad Oosterhout en op de gemeentelijke website. 

 

Nadat de inspraakperiode is aflopen, zal de gemeente de ingediende reacties inhoudelijk beoordelen. 

Iedereen die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak ontvangt na afloop van de 

inspraakperiode een inhoudelijke reactie van de gemeente. Na de inspraakperiode neemt het college 

een besluit. De ingediende reacties worden bij de besluitvorming voorgelegd aan het college. Het 

college neemt de ingediende reacties dan mee in het besluit. Wij informeren vervolgens alle inwoners 

van de Contreie over het besluit door middel van een bewonersbrief.   
 

Opruimplicht en losloopgebied 

Gezien het onderwerp van deze brief maken wij graag gebruik van de gelegenheid de beleidsregels 

onder de aandacht te brengen met betrekking tot het aanlijnen van honden en het opruimen van 

ontlasting. Als onderdeel van de Algemeen Plaatselijke Verordening  zijn hierover beleidsregels 

opgesteld. In het algemeen geldt: 

 

1. Honden aan de lijn en een opruimplicht  voor de gehele stad inclusief de ecologische 

verbindingszone (EVZ); 

2. Er geldt een uitzondering van de opruimplicht:  

 in de aangewezen hondenuitlaatplaatsen, mits aangelijnd (gemeente ruimt wekelijks op). 

 in de losloopgebieden (gemeente ruimte niet op). 

3. Honden zijn verboden op alle kinderspeelplaatsen, sportterreinen en bij scholen. 

 

Ook dit beleid is aangegeven op bijgevoegde tekening. 
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