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ONDERWERP
honden op het strand - raadsinformatiebrief over ontwerp-raadsvoorstel

Geachte raad,

Hierbij delen wij u mee dat wij in onze vergadering van 22 janiari 2019 het ontwerp-raads-
voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 hebben 
vastgesteld. Het ontwerp-raadsvoorstel treft u in de bijlage aan.

Voordat wij u een definitief raadsvoorstel doen, geven wij inspraak op dit ontwerp-raadsvoor-
stel. Het inspraakplan hiervoor is als volgt:

inspraakplan wijziging artikelen 2.56 en 2.57 APV 
1. behandeling van het ontwerp-raadsvoorstel met ontwerp-
wijziging van de APV 

collegevergadering 22 januari 2019

2. publicatie ontwerp-raadsvoorstel e.d., verzending raads-
informatiebrief, verzending inwoner-informatiebrief en het 
openstellen van de inspraak

25 januari 2019

3. inspraak [4 weken] 28 januari tot en met 25 februari 2019
4. inspraakschrift met inspraakverantwoording is gereed 5 maart 2019
5. stafoverleg burgemeester 11 maart 2019
6. vaststelling van de inspraakverantwoording en vaststelling van 
het definitieve raadsvoorstel

collegevergadering 12 maart 2019

7. informeren van insprekers en kennisgeving van het 
behandelingsproces in de gemeenteraad

15 maart 2019

8. behandeling raadsvoorstel in de raadscommissie raadscommissie Algemeen c.a. 28 maart 2019
9. behandeling raadsvoorstel in de gemeenteraad raadsvergadering 11 april 2019

Wij vertrouwen er op u hiermee voorlopig voldoende 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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Onderwerp: honden op het strand - voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke 
verordening 2013 
 
conceptbesluit 
De raad besluit: 
1. de definitie van het begrip "strand" te handhaven; 
2. de Vlissingse stranden aan te wijzen en te benoemen zoals is aangegeven op de bij dit besluit 
behorende tekening;  
3. de strandperiode voor alle Vlissingse stranden te bepalen van 1 mei tot en met 16 september; 
4. te bepalen, dat in de strandperiode op de stranden Zwanenburg en Westduin honden aanwezig mogen 
zijn waarbij deze honden:  
- van 1 mei tot en met 16 september, dagelijks tussen 10.00 en 19.00 - aangelijnd moeten zijn en 
- van 1 mei tot en met 16 september, dagelijks tussen 19.00 en 10.00 - onaangelijnd mogen zijn; 
5. vast te stellen dat de eigenaar of begeleider van een hond verantwoordelijk is voor het direct 
verwijderen van hondenuitwerpselen, ook op de stranden en op de hondenrenvelden; 
6. het 24/7 verbod op aanwezigheid van honden op de stadsstranden tijdens de strandperiode te 
handhaven; 
7. er kennis van te nemen dat de aanwijzing van de Vlissingse stranden tot hondenrenveld tijdens de 
periode van 17 september tot en met 30 april als hondenrenveld is ingetrokken 
8. in de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 de onaangelijnde aanwezigheid van honden 
op de stranden van 17 september tot en met 30 april op te nemen; 
9. de regelgeving en de uitvoeringsmethode voor de aanwijzing van hondenrenvelden te handhaven; 
10. de artikelen 2.57 en 2.57 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen te herzien en te 
wijzigen zoals in dit voorstel is weergegeven. 
 
Samenvatting 
Uit de samenleving zijn vragen gekomen over het uitbreiden van de mogelijkheden om met honden op de 
stranden aanwezig te zijn. Ook zijn vragen gesteld om de inhoud van de Algemene plaatselijke verorde-
ning 2013 [APV] voor wat de "hondenbepalingen" betreft te verduidelijken en om deze beter begrijpelijk te 
maken. In de uitwerking van deze vragen is vastgesteld dat in de loop van jaren in de APV een tekstuele 
lappendeken is ontstaan met knelpunten, onoverzichtelijkheden of onlogische zaken als resultaat.  
Door middel van dit raadsvoorstel stellen wij u voor de bepalingen over honden in de APV te verduidelij-
ken en te wijzigen. 
 
Inleiding 
Een inspreker heeft in de adviesraad van 28 juni 2018 verzocht enerzijds uitbreiding te geven aan de 
plaatsen waar honden onaangelijnd langs de zeekant mogen loslopen, anderzijds de inhoud van de APV 
te verduidelijken. De regelgeving over loslopende honden en verontreiniging door honden is weergegeven 
in de artikelen 2.56 en 2.57 van de APV [zie hierna]. In deze artikelen zijn voor hondenbezitters en -bege-
leiders de huidige verplichtingen en verboden opgenomen. 
 
Wat willen we bereiken? 
In de beoordeling van de de vragen uit de samenleving hebben wij vastgesteld dat: 
- de statische bewoordingen van de APV geen gelijke tred houden met de dynamische ontwikkelingen in 
het estuarium van de Westerschelde; 
- in de loop van jaren in de APV een tekstuele lappendeken is ontstaan met knelpunten, onoverzichtelijk-
heden of onlogische zaken als resultaat; 
- gebruikers en handhavers onduidelijkheden ervaren in de toepassing van de APV, waardoor de kans op 
willekeur bij de toepassing daarvan dreigt; 
- voor alle gebruikers van de stranden [wel/geen hondenbezitters] duidelijkheid/verbeteringen in de APV 
noodzakelijk is.  
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In het vervolg van deze nota leggen wij via de onderdelen: 
0. definitie van het strand 
1. aanwijzing stranden 
2. strandperiode 
3. onderscheid aangelijnd - onaangelijnd Zwanenburg en Westduin 
4. opruimen van hondenuitwerpselen 
5. aanwezigheid van honden op de stadsstranden 
6. honden onaangelijnd op de stranden  
7. aanwijzing hondenrenvelden 
8. voorsteltekst van de APV 
de knelpunten en keuzen voor het wijzigen van de APV aan u voor. 
 
0. definitie van het strand 
In de toelichting op de APV is in 2013 als definitie van het strand gegeven: 
Voor de uitleg van het begrip ‘strand’ wordt aansluiting gezocht bij wat daaronder wordt verstaan in het 
dagelijkse spraakgebruik en de definitie van Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal: 
‘langs de zee gelegen land dat aan de oppervlakte uit zand bestaat, buiten de duinvoet of dijksteen’. 
In de toelichting op de APV is uitdrukkelijk aangegeven dat de glooiing, zoals gelegen vóór de Boulevards 
De Ruyter en Bankert, niet tot het strand gerekend mogen worden. Deze definitie en aanduiding is op de 
uitvoering van de APV van toepassing. In deze definitie wordt geen onderscheid aangebracht tussen 
hoog- of laagwaterstranden.  
voorstel: wij stellen u voor de definitie en aanduiding van het begrip "strand" in de APV te handhaven. 
 
1. aanwijzing stranden 
Voor een niet-ingewijde lezer is het op dit moment onduidelijk voor welke stranden of strandgedeelten er 
wel/geen verboden gelden. De huidige tekst is, zelfs na een aantal keren lezen, niet helder. Een bestuur-
lijk antwoord in de vorm van een wijziging van de APV is nodig. In die wijziging wordt gekozen voor een 
eenduidige terreinaanduiding waarbij geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen hoog- of laagwater-
stranden.  
Hiermee vervalt de bepaling voor het zeer onduidelijk aangeduide laagwaterstrand voor de Boulevards De 
Ruyter en Bankert ter hoogte van de Coosje Buskenstraat. Dit laagwaterstrand loopt inmiddels vanaf de 
Gevangentoren aan de Boulevard De Ruyter t/m het Badstrand aan de Boulevard Evertsen. In de praktijk 
is ook gebleken dat deze strandaanduiding niet handhaafbaar is. Het gaat concreet om de aanwijzing van 
de stadsstranden: de stranden gelegen tussen het Keizersbolwerk aan de Boulevard De Ruyter en het 
dijkhoofd aan de westzijde van het Nollestrand. Voor alle duidelijkheid is het ook nodig de stranden 
Zwanenburg en Westduin aan te wijzen. De Vlissingse stranden en de begrenzingen zijn aangegeven 
op de bij deze nota behorende tekening. Het strandterras van Pier 7 aan de Boulevard Evertsen is als ver-
huurd strand is van deze aanwijzing uitgezonderd. De stranden zijn op de bij dit voorstel behorende over-
zichtstekening weergegeven.  
voorstel: wij stellen u voor de Vlissingse stranden aan te wijzen en te benoemen. 
 
2. strandperiode 
In de huidige APV-tekst van Vlissingen is het strandseizoen bepaald op de periode van 15 april tot en met 
15 september. Gedurende deze periode is een 24/7 verbod op het verblijf van honden op de stadsstran-
den van toepassing. De strandperiode in de gemeente Veere is in de APV-Veere gesteld op 1 mei tot en 
met 16 september. Deze strandperiode geldt voor alle Veerse stranden en daarmee voor het grootste ge-
deelte van de Walcherse stranden. Het strandseizoen in Veere begint dus 14 dagen later.  
Het is aan de strandbezoeker eigenlijk niet goed uit te leggen dat links en rechts van de [niet waarneem-
bare] gemeentegrens op het strand van Westduin een andere strandperiode geldt. Mede met het oog op 
een eenduidig strandbeheer van de Walcherse stranden en eenduidigheid van informatie aan de bezoe-
kers van de Walcherse stranden is een harmonisatie van de strandperiode logisch en uitlegbaar. Deze 
harmonisatie van de strandperiode moet ook voor de stadsstranden gelden. Het argument hiervoor is dat 
verschillende strandperioden in één gemeente uit het oogpunt van uitvoering en handhaafbaarheid niet 
doenlijk is.  
voorstel: wij stellen u voor de strandperiode voor alle Vlissingse stranden te bepalen van 1 mei tot en met 
16 september. 
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3. onderscheid aangelijnd - onaangelijnd Zwanenburg en Westduin 
Op dit moment is er geen eenduidigheid van de strandverboden voor honden op de Walcherse stranden. 
Het gebrek aan eenduidigheid wordt vooral op het Westduinstrand gevoeld. In de APV van de gemeente 
Veere is bepaald dat honden wel op de stranden van Westduin e.v. aanwezig mogen zijn:  
- van 1 mei tot en met 16 september, dagelijks tussen 10.00 en 19.00 - aangelijnd 
- van 1 mei tot en met 16 september, dagelijks tussen 19.00 en 10.00 - onaangelijnd 
- van 17 september tot en met 30 april voor 24/7 - onaangelijnd  
 
Uit hetgeen hiervoor in paragraaf 2. is gesteld geldt voor de Vlissingse stranden Zwanenburg en Westduin 
een strandperiode van 1 met tot en met 16 september. Voor deze stranden is het onlogisch om een ander 
regime van aangelijnd - onaangelijnd aan te houden dan in de gemeente Veere. Dit houdt in dat ook voor 
deze stranden het aangelijnd - onaangelijnd regime kan gaan gelden zoals in de vorige alinea weergeven. 
voorstel: wij stellen u voor te bepalen, dat in de strandperiode op de stranden Zwanenburg en Westduin 
honden aanwezig mogen zijn waarbij deze honden:  
- van 1 mei tot en met 16 september, dagelijks tussen 10.00 en 19.00 - aangelijnd moeten zijn en  
- van 1 mei tot en met 16 september, dagelijks tussen 19.00 en 10.00 - onaangelijnd mogen zijn. 
 
4. opruimen van hondenuitwerpselen  
De stranden Zwanenburg en Westduin zijn recreatiestranden waar, zeker in het hoogseizoen, veel ge-
bruik van wordt gemaakt. Een gedeelte van het strand Zwanenburg verdwijnt 2x per dag bij vloed onder 
water, het strand Westduin heeft een behoorlijk groot [droog] hoogwaterstrand.  
In de huidige APV is gesteld, dat op terreinen of in gebieden waar honden onaangelijnd mogen verblijven 
[de hondenrenvelden], de eigenaar niet verplicht is de hondenuitwerpselen te verwijderen. Voor alle ande-
re terreinen en gebieden geldt deze verplichting in de huidige APV wel. 
In de APV van de gemeente Veere zijn hondenrenvelden niet geregeld. Wel is in die APV geregeld dat de 
uitwerpselen van alle honden in de openbare ruimte moeten worden opgeruimd. Onderscheid tussen aan-
gelijnd - onaangelijnd bestaat in die APV niet. 
Uit het oogpunt van gastvrijheid en van hygiëne voor de badgasten is het niet wenselijk dat de stranden 
Zwanenburg en Westduin verontreinigd zijn of raken met hondenuitwerpselen, ook niet in de periode tus-
sen 19.00 en 10.00. Het redelijke uitgangspunt blijft dat de eigenaar of begeleider verantwoordelijk is voor 
wat de onaangelijnde hond doet en ook in staat is uitwerpselen direct te verwijderen. 
Wij zijn verder van mening dat het uit het oogpunt van eenduidigheid bijzonder wenselijk is vast te stellen 
dat de opruimplicht van de hondenuitwerpselen in de gehele gemeente, dus ook op de hondenrenvelden 
de norm is. 
voorstel: wij stellen u voor vast te stellen dat de eigenaar of begeleider van een hond in de openbare 
ruimte en dus ook op de stranden Zwanenburg en Westduin altijd verantwoordelijk is voor het direct ver-
wijderen van hondenuitwerpselen. Wij stellen u voor de buiten-toepassingverklaring van de opruimplicht 
van hondenuitwerpselen, zoals op dit moment in artikel 2.57, lid 4 is geregeld, in de APV geheel te laten 
vervallen. 
 
5. aanwezigheid van honden op de stadsstranden 
De stadsstranden hebben een ander karakter dan de stranden Zwanenburg en Westduin. Dit wordt mede 
veroorzaakt door de ligging van deze stranden ten opzichte van de woongebieden, maar ook door de 
kwalitatieve aspecten van de daar aanwezige dienstverlening. Deze stranden kennen vanouds het verbod 
op aanwezigheid van honden tijdens de strandperiode. In de reacties op de mogelijke aanpassing van het 
strandregime hebben velen hun begrip er voor uitgesproken dat honden niet op de stadsstranden tijdens 
de strandperiode aanwezig mogen zijn.  
voorstel:  
het 24/7 verbod op aanwezigheid van honden op de stadsstranden tijdens de strandperiode te 
handhaven.  
 
6. honden onaangelijnd op de stranden 
Voor alle Vlissingse stranden geldt op dit moment voor de periode van 16 september tot en met 14 april 
de regeling van hondenrenveld. Wij hebben in ons aanwijzingsbesluit van 10 mei 2011 de hondenrenvel-
den aangewezen.  
Naar analogie met de inhoud van paragraaf 4 geldt ook voor de stadsstranden dat het onwenselijk is dat 
deze stranden verontreinigd worden met hondenuitwerpselen. In de strandperiode doet zich deze kans 
niet voor omdat deze stranden verboden gebied zijn voor honden. In de winterperiode is dat binnen de 
huidige aanwijzing tot hondenrenveld anders. Want hondenuitwerpselen hoeven in het regime van hon-
denrenveld niet te worden opgeruimd.  
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De stranden worden gedurende het jaar voor een groot gevarieerd aantal activiteiten gebruikt. Vooral de 
functie van de stranden als recreatieruimte voor ontspanning en zonaanbidding leidt tot een voortdurende 
hogere inzet op het gebied van gastvrijheid en hygiëne. De kans dat hondenuitwerpselen op de stranden 
aanwezig zijn of onverteerd achterblijven verdraagt zich hier niet mee. 
Het is daarom noodzakelijk het regime van hondenrenveld voor de stranden aan te passen. De onaange-
lijnde aanwezigheid van honden op de stranden hoeft niet automatisch in te houden dat hondenuitwerp-
selen niet behoeven te worden opgeruimd. De stranden maken deel uit van de openbare ruimte. Als zoda-
nig bestaat op dit moment in de APV al de plicht om de hondenuitwerpselen op te ruimen. Wij zijn van 
mening dat deze opruimplicht voor elke periode dat honden op de stranden aanwezig mogen zijn 
onverkort in stand moet blijven. 
Om de onaangelijnde aanwezigheid van honden op de stranden juridisch mogelijk te maken moet het 
aanwijzingsbesluit van 10 mei 2011 voor de stranden worden ingetrokken. Verder moet in de APV speci-
fiek geregeld worden dat honden in de periode van 17 september tot en met 30 april onaangelijnd op de 
stranden aanwezig mogen zijn. De bepaling in artikel 2.57, lid 1. [de opruimplicht van hondenuitwerpse-
len] is hierop als onderdeel van de openbare ruimte onverkort van toepassing.  
voorstel: wij stellen u voor er kennis van te nemen dat wij de aanwijzing van de Vlissingse stranden tot 
hondenrenveld tijdens de periode van 17 september tot en met 30 april als hondenrenveld hebben 
ingetrokken. En voorts stellen wij u voor in de APV de onaangelijnde aanwezigheid van honden op de 
stranden van 17 september tot en met 30 april op te nemen. 
 
7. uitbreiden/beperken van het aantal hondenrenvelden 
In de inspraakreactie van 28 juni 2018 is o.a. gepleit voor het vrijgeven van de glooiing, gelegen vóór de 
Boulevards De Ruyter en/of Bankert, om daar honden onaangelijnd aanwezig te laten zijn. Hondenbezit-
ters moeten op dit moment hun honden op de glooiing 24/7 aangelijnd houden en moeten de eventuele 
uitwerpselen direct opruimen. Aanvullend is gevraagd hetzelfde regime toe te passen op de zgn. Groene 
Boulevard langs de Eilanddijk. Beide gebieden zijn eigendom van het waterschap Scheldestromen. Bin-
nen het bestek van deze nota zijn de [on]mogelijkheden van beide gebieden niet verkend.  
 
Uit de reacties [brieven, petitie, interviews] kan worden afgeleid dat het onaangelijnd verblijf van honden 
op de stranden in de winterperiode als een groot goed wordt gezien. Behoud van deze regeling staat bij 
veel inwoners voorop. In bijna alle reacties is, zoals hiervoor gemeld, er ook begrip voor dat honden tij-
dens de zomerperiode niet op de stadsstranden mogen komen.  
Aan de andere kant zijn ook reacties binnengekomen van inwoners, die juist er voor pleiten om het aan-
lijngebod voor honden op de stranden uit te breiden of het gehele jaar door van toepassing te verklaren. 
Argumenten die hierbij genoemd worden zijn: 
- het vrijwaren van ongewenste ontmoetingen met loslopende honden; 
- het voorkomen dat kinderen omvergelopen worden; 
- het voorkomen dat agressieve honden mens en dier belagen. 
Met deze nota wordt niet beoogd voorstellen te doen om aan de wens tot verruiming van de aanlijnplicht 
tegemoet te komen. Dat heeft als reden, dat 24/7 in het allergrootste deel van de bebouwde kom van 
Vlissingen honden aangelijnd in de openbare ruimte moeten verblijven. Beperkte uitzonderingen bestaan 
voor de zgn. hondenrenvelden, waar het onaangelijnd verblijf wel mogelijk is.  
 
Het uitbreiden of beperken van hondenrenvelden in de gemeente overstijgt het aanpassen van de APV. 
Hierbij is dan sprake van een beleidsevaluatie en het formuleren van nieuw of vernieuwend beleid. In de 
APV is alleen de bevoegdheid tot het aanwijzen e.d. van hondenrenvelden geregeld. Het niet ons voorne-
men op dit moment, zonder evaluatie en draagvlak, besluiten te nemen over uitbreiding of beperking van 
hondenrenvelden zonder de beleidscomponent daarbij te betrekken. Incidentele verzoeken uit de samen-
leving, bijv. voor de Karolingische Burg, beoordelen wij op dit moment binnen het beschikbare beleids-
kader.  
voorstel: wij stellen u voor de regelgeving en de uitvoeringsmethode voor de aanwijzing van hondenren-
velden te handhaven.  
 
8. voorsteltekst van de APV 
In de onderstaande tabel is het voorgaande verwerkt en is de huidige tekst vertaald naar een begrijpelijke 
en inhoudelijk juiste nieuwe versie. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in artikel 2.57 in lid 3. 
uit te breiden: een geleide- of hulphond mag op de stranden en aangewezen plaatsen aanwezig zijn, 
maar diens uitwerpselen moeten dan wel worden verwijderd. De ontheffingsbepaling van artikel 5.e. 
maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat de huurder van een slaapstrandhuisje op het Nollestrand tijdens de 
huurperiode zijn/haar hond mee mag nemen. Uiteraard onder de voorwaarde van het permanente aanlijn-
gebod en het direct verwijderen van hondenuitwerpselen. 
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huidige tekst nieuwe tekst 
Artikel 2:56 Loslopende honden 
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die 
hond te laten verblijven: 
a. van 15 april tot en met 15 september op de stranden 
gelegen voor de Boulevards Evertsen, Bankert en de 
Ruyter, op het Nollestrand, op het strand Westduin of in de 
daarbij behorende kleedruimtes; 
b. het is de eigenaar of houder van een hond wel toege-
staan om deze in de periode van 15 april tot en met 15 sep-
tember op het strand, gelegen voor de Boulevard Bankert 
en Boulevard de Ruyter ter hoogte van de Coosje Busken-
straat te laten verblijven in de periode tussen 19:00 uur 's-
avonds en 9:00 uur 's-morgens. 
c. op een voor publiek toegankelijke en kennelijk als zoda-
nig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide; 
d. het college aangewezen plaatsen; 
e. onverminderd het bepaalde onder a tot en met c, anders 
dan kort aangelijnd: 
- binnen de bebouwde kom op de weg; 
- op andere door het college aangewezen plaatsen; 
f. buiten de bebouwde kom op de weg zonder voldoende 
toezicht; 
g. op de weg zonder dat die hond voorzien is van aan een 
halsband of op andere wijze, aangebrachte identificatiege-
gevens die de eigenaar of houder duidelijk doen kennen. 
2. Het college kan van de in het eerste lid genoemde ver-
boden ontheffing verlenen. 
3. De verboden genoemd in het eerste lid onder a en c gel-
den niet voor zover de eigenaar of houder van een hond 
zich vanwege zijn handicap door een geleide- of hulphond 
laat begeleiden. 

Artikel 2:56 Honden  
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht de hond 
binnen de bebouwde kom in de openbare ruimte aangelijnd 
te houden. 
2. Het college wijst in de gemeente de zogenaamde hon-
denrenvelden en andere plaatsen aan, waarop het in lid 1 
gestelde verbod niet van toepassing is. 
3. De eigenaar of houder van een hond is verplicht de hond 
in de openbare ruimte te voorzien van aan een halsband of 
op andere wijze aangebrachte identificatiegegevens die de 
eigenaar of houder duidelijk doen kennen. 
4. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die 
hond aanwezig te laten zijn: 
a. op een voor publiek toegankelijke en kennelijk als zoda-
nig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide; 
b. op andere door het college aangewezen plaatsen; 
c. buiten de bebouwde kom in de openbare ruimte zonder 
voldoende toezicht; 
d. op de stadsstranden tijdens de strandperiode, jaarlijks 
van 1 mei tot en met 16 september. De stadsstranden zijn 
gelegen tussen het Keizersbolwerk aan de Boulevard De 
Ruyter en het dijkhoofd aan de westzijde van het Nolle-
strand. Deze stranden zijn op de bij dit artikel behorende 
tekening aangegeven. 
e. Het college kan ontheffing verlenen van het in dit artikel-
lid gestelde verbod.  
5. De verboden genoemd in lid 4 onder a. en d. gelden niet 
indien de eigenaar of houder van een hond zich vanwege 
zijn handicap door een geleide- of hulphond laat begelei-
den. 
6. In afwijking van het gebod in lid 1 geldt voor de stranden 
Zwanenburg en Westduin het volgende regime: 
a. tijdens de strandperiode, jaarlijks van 1 mei tot en met 16 
september, mogen honden dagelijks tussen 10.00 en 19.00 
uitsluitend aangelijnd aanwezig zijn; 
b. tijdens strandperiode mogen honden dagelijks tussen 
19.00 en 10.00 onaangelijnd aanwezig zijn. 
Deze stranden zijn op de bij dit artikel behorende tekening 
aangegeven 
7. In afwijking van het gebod in lid 1 geldt voor alle stran-
den, dat jaarlijks van 17 september tot en met 30 april hon-
den onaangelijnd op deze stranden aanwezig mogen zijn. 

Artikel 2:57 Verontreiniging door honden 
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor 
te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet: 
a. binnen de bebouwde kom in de openbare ruimte; 
b. buiten de bebouwde kom in de openbare ruimte: op een 
gedeelte van de weg dat is bestemd of mede is bestemd 
voor het verkeer van voetgangers.  
2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eer-
ste lid gestelde gebod wordt opgeheven, indien de eigenaar 
of houder van de hond er zorg voor draagt, dat:  
a. de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd. 
b. de hond gebruik maakt van door het college aangewezen 
plaatsen. 
3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid is 
een ieder die een hond bij zich heeft binnen de bebouwde 
kom verplicht tenminste één deugdelijk hulpmiddel ter on-
middellijke verwijdering van hondenuitwerpselen op wegen 
en/of andere voor publiek toegankelijke plaatsen bij zich te 
hebben en dit hulpmiddel op eerste aanvraag van een daar-
toe bevoegde ambtenaar te tonen. 
4. Het college kan van de in het eerste lid genoemde verbo-
den ontheffing verlenen. 
5. De verboden genoemd in het eerste lid, onder a en b gel-
den niet voor zover de eigenaar of houder van een hond 
zich vanwege zijn handicap door een geleide- of hulphond 
laat begeleiden. 

Artikel 2:57 Verontreiniging door honden 
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht er voor 
te zorgen dat uitwerpselen van die hond onmiddellijke 
worden verwijderd. Deze verplichting geldt voor: 
- de openbare ruimte binnen de bebouwde kom; 
- de openbare ruimte buiten de bebouwde kom op het ge-
deelte van de weg dat is [mede]bestemd voor het verkeer 
van voetgangers.  
2. Binnen de bebouwde kom dient de eigenaar of houder 
van een hond tenminste één deugdelijk hulpmiddel bij zich 
te hebben voor de onmiddellijke verwijdering van honden-
uitwerpselen. Dit hulpmiddel dient op eerste aanvraag van 
een tot controle bevoegde ambtenaar worden getoond.  

 



 

Blad 6 behorend bij 1057807 

voorstel: wij stellen u voor de artikelen 2.56 en 2.57 van de APV te herzien en te wijzigen 
overeenkomstig de hiervoorgaande nieuwe tekst. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
In dit raadsvoorstel stellen wij u concreet voor de artikelen 2.56 en 2.57 van de APV te herzien en te wijzi-
gen waarbij: 
1. de definitie van het begrip "strand" wordt gehandhaafd; 
2. de stadsstranden, gelegen tussen het Keizersbolwerk aan de Boulevard De Ruyter en het dijkhoofd 
aan de westzijde van het Nollestrand en de stranden Zwanenburg en Westduin worden aangewezen en 
benoemd;  
3. de strandperiode voor alle Vlissingse stranden wordt bepaald van 1 mei tot en met 16 september; 
4. in de strandperiode op de stranden Zwanenburg en Westduin honden aanwezig mogen zijn waarbij 
deze honden:  
- van 1 mei tot en met 16 september, dagelijks tussen 10.00 en 19.00 - aangelijnd moeten zijn en 
- van 1 mei tot en met 16 september, dagelijks tussen 19.00 en 10.00 - onaangelijnd mogen zijn; 
5. hondenuitwerpselen moeten in de gehele gemeente direct worden verwijderd; 
6. het 24/7 verbod op aanwezigheid van honden op de stadsstranden tijdens de strandperiode wordt ge-
handhaafd; 
7. de aanwijzing van de Vlissingse stranden tot hondenrenveld wordt ingetrokken; 
8. de onaangelijnde aanwezigheid van honden op de stranden van 17 september tot en met 30 april wordt 
ingevoerd; 
9. de regelgeving en de uitvoeringsmethode voor de aanwijzing van hondenrenvelden wordt gehand-
haafd. 
 
Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? 
n.v.t. 
 
Wat mag het kosten? 
De uitvoering van de in dit voorstel opgenomen voorstellen leidt er toe, dat in de communicatiemiddelen 
van de gemeenten Vlissingen wat aanpassingen nodig zijn. Het via elektronische weg doorvoeren daar-
van brengt geen aanvullende kosten met zich mee. De wijzigingen in de APV maken nieuwe folders nood-
zakelijk. De kosten hiervan worden binnen de normale bedrijfsvoering opgevangen.  
De borden bij de strandover- en toegangen moeten worden aangepast. De kosten hiervan bedragen naar 
raming € 1.500. Deze kosten kunnen worden opgevangen binnen het exploitatiebudget van het product 
Strand. 
 
Wat en hoe gaan we communiceren? 
Na de afronding van de besluitvorming worden de teksten vertaald naar een populaire versie die geplaatst 
wordt op de website en wordt opgenomen in het informatiemateriaal. Ter plaatse van de strandover- en 
toegangen worden de borden aangepast. 
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