Art 34 vragen 19 Oktober 2018
Honden wel aan de riem of niet aan de riem. op de stranden van
Vlissingen
Naar aanleiding van een aangekondigde maatregel in APV (die nog niet door
de Gemeenteraad is geaccordeerd is) over het niet los mogen lopen van
honden op de Vlissingen stranden, en de reactie van burgers, politiek en pers
daar op. (Zie bijgevoegde berichten)

Heeft de ChristenUnie daar over volgende vragen over:
1. Hoeveel huishoudens zijn er in Vlissingen geregistreerd die honden in
hun bezit hebben. Graag gespecificeerd met een, twee, drie of
meerdere honden
2. Hoeveel honden zijn er geregistreerd en of geteld bij huisboeken van
Gemeentelijke controle in Vlissingen
3. Voor hoeveel honden ontvangt de Gemeente Vlissingen aan
Hondenbelasting
4. Wat is het bedrag wat aan hondenbelasting binnenkomt per jaar in
Vlissingen.

Coen van Dalen
ChristenUnie

Hondenbezitters massaal aanwezig
op het Badstrand
VIDEOVLISSINGEN - Overal komen ze vandaan. Vanaf het windorgel, vanuit de richting
van de Gevangentoren, via verschillende trappen. Hondminnend Vlissingen is
zaterdagmiddag te vinden op het Badstrand om te laten zien dat de gemeente met iets bezig
is waar ze absoluut geen begrip voor kunnen opbrengen: de aanlijnplicht.
Emile Calon 14-10-18, 15:01 Laatste update: 15:53

In de loop van volgend jaar mogen ze mogelijk ook buiten het toeristenseizoen niet meer hun
hond los laten lopen op het strand. ,,Er geldt al een aanlijnplicht voor de rest van Vlissingen. Laat
ons alstublieft op het strand”, zegt Carin Otten die via Facebook de Vlissingers mobiliseert om de
bestuurders duidelijk te maken dat er grenzen zijn aan wat ze accepteren.

Strand voor badgasten
Zaterdagmiddag verzamelden zeker zo’n honderd Vlissingers zich op het strand, samen
met hun honden. Van hele kleine tot en met zeer indrukwekkende dieren. Alle eigenaren
hebben er begrip voor dat tijdens het toeristenseizoen het strand voor de badgasten is.

Petitie tegen losloopverbod honden
op Vlissings strand
VLISSINGEN - Een petitie tegen een mogelijk losloopverbod voor honden op de Vlissingse
stranden wordt vrijdag 2 november aangeboden op het Stadhuisplein van Vlissingen.
Rene Hoonhorst 16-10-18, 12:20

Initiatiefneemster Jolanda Lichtenberg van de Dierenvoedselbank overhandigt de petitie om 15.30
uur aan burgemeester Bas van den Tillaar. Lichtenberg weet dat het losloopverbod in elk geval
komende winter nog niet geldt. Maar ze wil, net als de mensen achter de actiegroep 'We laten ons
niet aan het lijntje houden!', de Vlissingse gemeentebestuurders er van doordringen dat veel
hondenliefhebbers hechten aan de mogelijkheid hun huisdier op het strand te laten rennen en in
zee te laten zwemmen.
Lichtenberg hoopt haar petitie gepaard te laten gaan met een groot aantal handtekeningen.
Dinsdag tegen het middaguur hadden 1144 mensen de petitie getekend. Lichtenberg hoopt over
twee weken ruim tweeduizend handtekeningen te hebben verzameld. Voorafgaand aan de
overhandiging van de petitie houdt zij met een aantal andere hondenbaasjes een protestwandeling.
,,We verzamelen om 14.00 uur op de boulevard bij de glooiing ter hoogte van de Coosje
Buskenstraat."
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Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen Rvo van ChristenUnie
betreft honden wel aan de riem of niet aan de riem op de stranden van Vlissingen op de stranden
van Vlissingen.
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Vraag 1

Hoeveel huishoudens zijn er in Vlissingen geregistreerd die honden in hun bezit hebben? Graag
gespecificeerd met een, twee, drie of meerdere honden

Ons antwoord
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Vraag 2

Hoeveel honden zijn er geregistreerd en of geteld bij huisboeken v an Gemeentelijke controle in
Vlissingen?

Ons antwoord

Jaarlijks wordt een gedeelte (een derde deel) van de gemeente huis-aan-huis gecontroleerd door een
gespecialiseerd bedrijf. De controle vindt plaats in het voorjaar. Tijdens de controle in het voorjaar van
2018 zijn er 186 honden extra geregistreerd.

Vraag 3

Voor hoeveel honden ontvangt de Gemeente Vlissingen aan Hondenbelasting?
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Ons antwoord

Voor 3.081 honden.

Vraag 4

Wat is het bedrag wat aan hondenbelasting binnenkomt per jaar in Vlissingen.

Ons antwoord

In februari 2018 is in de gecombineerde aanslag 2018 voor een bedrag van € 307.000
hondenbelasting opgelegd. De werkelijke opbrengst hondenbelasting 2018(inclusief verminderingen
en extra kohieren) wordt zichtbaar in de jaarrekening 2018.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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