N. VAN LYSEBETTEN geeft lezing van de volgende tekst :
N. VAN LYSEBETTEN donne lecture du texte suivant :
Een inwoner van Anderlecht interpelleerde me over de hondenpoep die op de voetpaden
achtergelaten wordt. In bepaalde straten neemt dit onrustwekkende proporties aan.
Dit is, evengoed als sluikstorten of pakweg lawaaihinder, zeer zeker een vorm van
overlast.
De gemeente kan hierbij repressief maar ook preventief optreden.
Het repressieve kader is er al. Met name art. 103 van het politiereglement stipuleert dat
dieren waarover men toezicht heeft, hun uitwerpselen enkel mogen achterlaten in de
speciaal daartoe voorziene en ingerichte plaatsen. Indien dit onmogelijk is zullen
begeleiders van dieren aangepast materiaal gebruiken om de uitwerpselen op te rapen en
te deponeren in de vuilnisbakken op de openbare weg.
Blijft evenwel de vraag in hoeverre de naleving van dit artikel in de praktijk gecontroleerd
wordt en de niet-naleving gesanctioneerd.
Wat preventie betreft, kan het gemeentebestuur een sturende rol spelen door initiatieven
te nemen om de inwoners een zekere mate van burgerzin bij te brengen.
Mijn vragen zijn:
1) Hoeveel GAS-boetes zijn er vorig jaar en sinds begin dit jaar uitgeschreven voor het
2)
3)
4)
5)
6)
7)

achterlaten van dierenuitwerpselen op het voetpad?
Hoeveel van deze boetes zijn ook effectief geïnd?
Wat is de graad van recidivisme?
Op welke manier wordt hierop gecontroleerd?
Heeft de gemeente initiatieven genomen om de bevolking attent te maken op dit
probleem, bijvoorbeeld door middel van een sensibiliseringscampagne?
Bij mijn weten is er geen speciaal meldpunt voor deze problematiek. Is er een nummer
beschikbaar waar mensen dergelijke overlast kunnen melden?
Is het gemeentebestuur van plan om bijkomende ingerichte plaatsen te creëren waar
de uitwerpselen kunnen worden achtergelaten?

Ik dank u voor uw antwoord.
Mevrouw de schepen ROEX geeft lezing van de volgende tekst :
Madame l’Échevine ROEX donne lecture du texte suivant :
Gas-boetes waren zoals geweten in het begin voornamelijk gericht op parkeerbeleid. In
november heeft het college evenwel een nota goedgekeurd waarin de strategie wordt
duidelijk gemaakt en prioriteiten worden gesteld. Onder meer de strijd tegen hondenpoep
hoort daarbij, de voornaamste actoren daarin zullen de stadswachten zijn voor het
preventieve luik en de GAS-ambtenaren – al dan niet stadswacht - voor het repressieve
luik.
De gemeenschapswachten van de preventiedienst zijn 7 dagen op 7 aanwezig op het
Anderlechts territorium. Eén van de missies van de gemeenschapswachten is inderdaad

het sensibiliseren van de mensen met betrekking tot de regels opgenomen in het
politiereglement. Zij waarschuwen bijvoorbeeld hondenbezitters dat ze hun hond aan de
leiband moeten houden en/of ze vragen of ze wel een poepzakje mee hebben indien dat
nodig zou zijn. Indien de gemeenschapswacht ook GAS-vaststeller is en er is een inbreuk,
vraagt de gemeenschapswacht de identiteitskaart om een vaststelling op te maken want
wij zijn ervan overtuigd dat de bewoners deze 2 regels van het politiereglement heel goed
kennen. Sensibilisering niet noodzakelijk is in dat geval.
Voor wat de vraag nummer 5 betreft, het antwoord is ja, zowel door de bekende affiches
als door het uitdelen van plastic houders in de vorm van een botje, met daarin
hondenpoepzakjes.
Voor wat de vraag nummer 6 betreft, het antwoord is ja, het algemeen & gratis nummer
voor netheidsproblemen is daarvoor geldig. Dat is 0800 9 1070. Daarnaast kunnen
bewoners met klachten steeds terecht bij de gemeenschapswachten, hun klachten
worden genoteerd en doorgestuurd naar de bevoegde diensten.
Voor wat de vraag nummer 7 betreft, het antwoord is neen, in tegendeel. Het college heeft
beslist om de hondenpoepplaatsen te verwijderen, omdat deze te weinig worden gebruikt
en het college eigenaars vooral wil stimuleren de hondenpoep op te rapen.
N. VAN LYSEBETTEN heeft geen antwoord gehoord over het aantal uitgeschreven GASboetes en over de hoeveelheid recidivisme, in percentage uitgedrukt bijvoorbeeld.
Mevrouw de schepen ROEX heeft gezegd dat de taak van de GAS-ambtenaren, eerst en
vooral, tot wij die nota hebben opgesteld, vooral gericht was op het parkeerbeleid. Die
strategie is nu aan het starten. Het aantal boetes is verwaarloosbaar.
N. VAN LYSEBETTEN sluit af dat het werk van de stadswachters niet zoveel resultaten
oplevert. Er is veel hondenpoep maar weinig boetes.
Mevrouw de schepen ROEX verklaart dat de rol en de taak van iedereen nu wordt
verduidelijkt in de nota rond de strijd tegen kleine overlast. Het is wel bepaald dat het een
gemeenschappelijke taak is van gemeenschapswachten en GAS-ambtenaren om die
strijd aan te gaan. Vanaf nu behoort dat definitief tot hun taken. Vooraf was die taak niet
zo duidelijk gedefinieerd en werden daardoor te weinig boetes uitgeschreven

