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Beste mevrouw Jacobs-Lindner,

U hebt op 21 februari 2019 een e-mail gestuurd naar de gemeente Weert waarin u ons
attendeert op het gedrag van hondenbezitters. Ook heeft u vragen over de
hondenbelasting en suggesties voor de inrichting van de ravotterreinen. In deze brief
geven wij antwoord op uw vragen en suggesties.

Waarvoor gebruikt de gemeente Weert de hondenbelasting?
In Nederland wordt de hondenbelasting als een algemene belasting gezien waarvan de
opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. Uit de algemene middelen worden
veel voorzieningen in de gemeente betaald, waaronder de kosten die de gemeente
maakt voor het bieden van voorzieningen voor hondenbezitters.

Kan de gemeente het gedrag van hondenbezitters veranderen?
Als hondenbezitters zich niet aan de afgesproken regels houden, bijvoorbeeld wanneer
het gaat om het opruimen van hondenpoep, is dit een kwestie van gedrag. De gemeente
Weert kan het gedrag van hondenbezitters slechts in beperkte mate veranderen. Wel
gaat de gemeente Weeft meer handhaven op het naleven van regels.

Gaat de gemeente Weert de honden ravotterreinen voorzien van een hekwerk?
Recent hebben bewoners van de wijk Boshoven een petitie aangeboden waarin gevraagd
wordt om het plaatsen van een hekwerk rond een hondenravotterrein in de wijk. In de
gemeenteraad van 29 mei 2019 is een motie ingediend om dit in meerdere wijken te
realiseren. Deze motie is echter niet aanvaard. Er worden nog te veel mogelijke
bezwaren gezien, deze hebben onder andere te maken met het draagvlak onder
buurtbewoners maar ook met hygiëne. Wel wordt er gekeken naar de mogelijkheid van
een proef met een omheind hondenravotterrein in de wijk Boshoven. Een definitief
besluit hierover is nog niet genomen.
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Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Wil Op 't Roodt. Hij is
telefonisch bereikbaar op 0495-575325.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

G. Brinkman
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