
 

Gemeenteraad Arnhem 

Bijeen op       …@@…  2019 

Ter bespreking van Vaststellen Kadernota Veiligheid 

Motie van Leendert Combee (VVD Arnhem) 

Gerrie Elfrink (SP) 

Nico Wiggers (Arnhemse Ouderenpartij) 

Guus van der Laak (Arnhem Centraal) 

Eric Greving (PvdA) 

Titel motie Dat doet ie anders nooit;  

aanpak onveiligheid agressieve honden 

Nummer  

Zaaknummer 

 

De Raad, gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat: 

- er op veel plekken verspreid over de stad sprake is van onveiligheid door agressieve 

honden, of eigenlijk door slecht opgevoede baasjes en bazinnen (zie bijlage 1). Van 

park Immerloo, gebieden in de Schuytgraaf, tot landgoed Mariëndaal en Klarendal; 

- er ontstaat overlast/gevaar voor wandelaars (met en zonder hond), hardlopers, 

spelende kinderen, fietsers/mountainbikers. Het gevoel van onveiligheid is voor veel 

Arnhemmers groot. Er is sprake van angst en gevaar, van bedreiging en afdwingend 

gedrag;  

- veel mensen die dit overkomt er nauwelijks iets van durven te zeggen; bang voor de 

reactie. Men weet zich tot nog toe ook onvoldoende gesteund door politie en gemeente 

doordat er met eerdere aangiftes en meldingen onvoldoende is gebeurd. 

  

Overwegende dat: 

- de kadernota inzet op het doen van meldingen. Dat is ook voor dit onderwerp van 

belang, mits de opvolging ook goed geregeld wordt; 

- in de APV (2.4.20/2.4.23) onder andere reeds is geregeld dat: 

o in de hele stad honden moeten zijn aangelijnd m.u.v. in de aangewezen 

losloopgebieden; 

o bij gevaarlijk of hinderlijk gedrag van een hond, het college een aanlijngebod of 

een aanlijngebod en muilkorfgebod op kan leggen 

- het van belang is dat iedereen kan genieten van de parken en dat het niet zo kan zijn 

dat enkelen dit met hun gedrag onmogelijk maken. 

 



Roept het college op: 

1. in de driehoek (met OM en politie) te bespreken dat de aangiftes/meldingen t.a.v. dit 

onderwerp gedetailleerd worden opgenomen en desgewenst tot actie leiden van wijkagent 

of gemeentelijke boa’s; inclusief terugkoppeling aan de melder. Het 

gedetailleerd/zorgvuldig vastleggen van aangiftes/meldingen is van belang om adequaat op 

te kunnen treden; 

2. concrete acties uit te laten voeren door gemeentelijke boa’s (bijvoorbeeld actiedagen 

waarbij meerdere boa’s gezamenlijke optrekken in samenwerking met de politie); 

3. te handhaven op loslopende honden (m.u.v. de aangewezen losloopgebieden is het in 

Arnhem verboden om een hond los te laten lopen); 

4. aanlijngeboden en muilkorfgeboden op te leggen; daar waar mogelijk gekoppeld aan 

gedragstrainingen. De geboden kunnen door de gemeentelijke boa’s en de wijkagenten 

worden gehandhaafd. Maak het opleggen van dergelijke geboden bekend in (wijk)kranten 

etcetera. Daar zal een preventieve werking vanuit gaan en ook het signaal dat melden zin 

heeft; 

5. in de (jaarlijkse) terugkoppeling door de burgemeester/politie aan de raad, in het vervolg 

ook over de onveiligheid door agressieve honden te rapporteren; zodat de raad het kan 

monitoren; 

6. te bekijken of bij losloopgebieden die aan parken grenzen, de inrichting zodanig kan 

worden verbeterd dat de overgang van park naar losloopgebied duidelijker wordt 

gemarkeerd; 

7. om parallel aan de bovenstaande acties, voor 1 juli met een integraal voorstel ‘aanpak 

agressieve honden’ (“bijtbeleid”) naar de raad te komen. Rekening houdend met goede 

voorbeelden uit andere gemeenten, waaronder Apeldoorn.  

 

en gaat over tot de orde van de dag 

 

Leendert Combee (VVD Arnhem) 

Gerrie Elfrink, (SP) 

Nico Wiggers (Arnhemse Ouderenpartij) 

Guus van der Laak (Arnhem Centraal) 

Eric Greving (PvdA) 

 

Bijlage: praktijkvoorbeelden bij de motie “dat doet ie anders nooit”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 1: praktijkvoorbeelden bij de motie “dat doet ie anders nooit” 

 

Deze selectie van ontvangen voorbeelden (geanonimiseerd) concentreren zich in/rond het park 

Immerloo. 

 

1. Langer geleden stond ik in het aanlijngebied en zag aan de overkant van het water een man die 

een Turkse herdershond bij zich had. Dit ras ken ik als een zeer onberekenbaar ras. Hij liep langs een 

wandelend stel met kind en baby in de kinderwagen. Zijn hond liep er echter niet langs. Die was 

ergerlijk lastig, keek keer op keer in de kinderwagen, terwijl de moeder hem probeerde weg te jagen. 

Deze mensen waren hartstikke bang. De man droeg zijn andere kind op de arm en kwam zijn vrouw 

helpen. Het was heel bedreigend. De eigenaar keek af en toe om, liep door en zei boe noch bah. 

Uiteindelijk konden de ouders de hond op de een of andere manier weg krijgen.   

2. Er wordt in een woonwijk een agressieve hond niet aangelijnd uitgelaten. Het beest verlaat de 

woning en rent de straat op. De baas meestal  ver daar achter aan waardoor er totaal geen sprake is 

van controle (is verplicht APV). Soms ontsnapt de hond.  

Dit gebeurt ook ‘s avonds en vroege nacht. Dan komt de hond uit het park gelopen (aanlijngebied) 

terwijl de eigenaar in geen velden of wegen te zien is. Die komt er honderd meter achter aan. Het 

komt voor dat de Pitbull zicht maakt op mijn hond als ik verderop mijn hondje uitlaat. Dan kijk ik al om 

mij heen waar ik mijn hondje op kan gooien om uit de greep van de Pitbull te blijven mocht de hond 

aanvallen. Een en ander is gemeld bij de politie. De politie is tweemaal in uniform en met herkenbare 

politieauto aan de deur geweest van de eigenaar. Het is een tijdje beter gegaan.  

3. Vorig jaar werd ik gebeld door de bewoners van het @@pad nr. @. Zij vroeg advies naar aanleiding 

van een aanval van een Pitbull op haar. Zij kwam achter haar huis naar buiten en werd aangevallen 

door de agressieve hond. Juist op tijd kwam de eigenaresse naar buiten en riep de hond terug. Het 

beest luisterde. Totaal over haar toeren was deze vrouw door het incident. Zij is overtuigd dat de hond 

haar in haar benen zou hebben gebeten als hij niet op het nippertje was terug geroepen. Zij had grote 

angst voor haar twee kleine kindertjes, die ter plaatse elke dag buiten spelen. Ze hebben aangifte 

gedaan.  

4. Een gehandicapte dame heeft twee honden die zij altijd aan de lijn heeft. De dame loopt lastig en 

haar honden zijn haar alles. Om de haverklap komt zij te vallen omdat in het gebied waar honden niet 

los mogen lopen toch bijna steevast alle honden los worden gelaten. Die honden komen op haar 

honden ,die zij aan de riem heeft , af. Dagelijks moet zij aan de baasjes vragen om de hond vast te 

maken en bijna allen weigeren dat te doen. Zij valt omdat zij het getrek aan de riem niet kan houden 

en wordt over de grond meegesleurd. Deze dame vraagt met regelmaat om handhaving maar dat 

gebeurd niet. Men (gemeente) zegt haar: “ in het park Sonsbeek is het veel erger dus dat heeft  de 

prioriteit.”   

 

Als gevolg van deze incidenten heb ik mijn dochter gevraagd niet meer met mijn kleindochter 

in het park te gaan wandelen. Zelf kom ik niet meer in het park. Ik laat mijn hond uit langs de 

weg zodat ik andere hondeneigenaren van verre zie aan komen. Dat is pure onveiligheid die ik 

voel, onveilig door onwellevendheid van personen en hun loslopende (gevaarlijke) honden. De 

buurtbewoners die ik er over spreek hebben geen vertrouwen in de gemeente, zij geven hun 

ervaringen niet door omdat zij dat niet langer zinvol vinden.” 


