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Hondenuitlaatplaats aan de Napoleonshoed 
 
Op 11 december 2018 is er overleg geweest in het stadhuis, met de bewoners van de 
Napoleonshoed over de gekozen locatie van de hondenuitlaatplaats (HUP). In het overleg is het 
proces uitgelegd hoe wij tot de keuze van deze locatie zijn gekomen. U heeft uw kritiek en zorgen 
tijdens deze avond aangegeven en wij hebben deze uitgebreid onderzocht. Helaas hebben wij 
echter geen alternatieve locatie kunnen aanwijzen. De HUP blijft op de plek die wij hebben 
aangewezen. Hieronder geven wij aan hoe we tot deze conclusie zijn gekomen en wat er de 
komende tijd gaat gebeuren om de HUP te realiseren. 
 
Zorgen 
Tijdens de avond op 11 december hebben de volgende zorgen genoteerd:  

• Locatie is schoolroute waar de kinderen uit de wijk langskomen om naar school te gaan, 
klassen met kinderen lopen hier dagelijks langs dit pad om naar de gymzaal te gaan en is 
de doorgaande route van de wijk naar de winkels aan de Markkant;  

• Verplaatsen van de HUP naar de overkant van de weg;  
• Voorstel om HUP de hoek om te laten lopen (bij zijde wadi);  
• Veel overlast van hondenpoep overal in de wijk.  

 
Onderzoeken 
Op deze reacties heeft de gemeente aangegeven de volgende punten te gaan bekijken/doen: 

• Onderzoeken van de route langs de HUP van de schoolkinderen;  
• Bekijken van het alternatief aan de zijde van de Wadi;  
• Weghalen van de borden (2 stuks hondenuitlaatplaats) op maandag 17 december. 

 
Resultaat 
Na nauwgezet onderzoek hebben we de volgende zaken geconcludeerd/gedaan: 

• De route van de schoolkinderen loopt inderdaad een aantal keren per week langs de locatie 
van de HUP, echter de schoolkinderen lopen netjes achter elkaar en komen niet op het 
gras. 

• Wadi: de HUP kunnen we niet aanleggen aan de zijde van de wadi. De HUP is dan te smal 
voor onderhoud/schoonmaak. De machines kunnen hier niet voldoende bij. De wadi loopt 
namelijk op een gegeven moment af om water te bergen. Ook zal de wadi bij hevige 
regenval een opvang van regenwater zijn en zou de wadi vol met water kunnen staan. 

• De borden HUP zijn intussen verwijderd.  
 
Aanleg 
Ondanks uw inbreng en onze pogingen om tegemoet te komen aan uw zorgen en alternatieven, is 
de Napoleonshoed toch de meest geschikte plek om een HUP aan te leggen. We gaan nu zo snel 
mogelijk beginnen met de aanleg, zodat honden ook netjes bij de HUP uitgelaten kunnen worden. 
Het verplanten van de bomen en het planten van de haag zal zo spoedig mogelijk worden 
uitgevoerd. In het voorjaar zaaien we de strook in met graszaad. De borden “HUP” worden pas 
geplaatst wanneer het gras gemaaid en gereinigd kan worden met de machines. Tot die tijd is er 
opruimplicht, om overlast te voorkomen.  
 
Zodra de HUP geheel gereed is, maken we deze één keer per week schoon. Honden moeten er 
wel aangelijnd zijn.  
Mochten er nog vragen dan kunt u contact opnemen met Monique van der Velden op 
telefoonnummer 0162 – 489067 of via email m.van.der.velden@oosterhout.nl . 


