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AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

VAN LIER        
 

Schriftelijke Vraag 
 

 

Bewoners van de Sion site doen hun beklag over de toename van  

hondenpoep. 

 

Vooral op Strijpersveld , maar eigenlijk gaat dat over  het hele 

domein. 

Ook de grasstroken van de Neteboorden ontsnappen niet. 

Kinderen moeten konstant aangemaand worden daar niet  te lopen. 

Dat kan toch de bedoeling niet zijn. 

 

U kan nog veel borden plaatsen maar er is geen controle. 

 

Wat denkt U als overheid hieraan te doen? 

 

 

 

Hoogachtend 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

Dungelhoeffsite 

Paradeplein 2 bus 1 

2500 LIER 

 

tel. 03 8000 300 

info@lier.be 

 

www.lier.be 

www.sociaalhuislier.be 

 

 

 

Stad en OCMW LIER 

Kabinetten 

 

Schriftelijke vraag: Hondenpoep Sion 

Geachte mevrouw Cornelis, 

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen: 

In het kader van het project Mooimakers heeft de stad deelgenomen aan de handhavingsweek van 5 oktober tot 11 oktober 

2020. Hierbij was overlast door hondenpoep het centrale thema. In navolging van de actie blijven gemeenschapswachten 

en politiediensten hondeneigenaars aanspreken en sensibiliseren. Er wordt wel degelijk aan gewerkt. 

Beboeting blijft zeer moeilijk omdat mensen hondenpoep steeds gaan oprapen als ze politie in uniform zien of 

gemeenschapswachten in het paars. Ongeacht de nodige aandacht blijven een aantal burgers hardleers. In de mate van 

het mogelijke willen we deze personen op heterdaad betrappen. Stad, politie, gemeenschapswachten… kunnen niet overal 

en op elk moment aanwezig zijn om toezicht te houden waardoor de pakkans klein is.  

Het probleem ligt niet zozeer bij de stad, maar bij de mensen die de hondenpoep niet opkuisen. Gedragsverandering in deze 

blijft een moeilijk verhaal. Affiches, posters   enz.  trekken wel de aandacht op het fenomeen maar veranderen niets aan de 

attitude, laat staan aan het gedrag. Dat wil niet zeggen dat we deze piste niet verder moeten bewandelen, maar we moeten 

er wel de beperkingen van inzien.  

Choqueren werkt al evenmin. Camera’s zijn in deze weinig bruikbaar. Je weet immers nooit waar men de hondenpoep juist 

achterlaat en probeer dat dan maar eens te filmen. Het blijven sensibiliseren en informeren van de burgers in combinatie 

met gerichte acties zoals tijdens de handhavingsweek blijven de beste manier om van dit overlastfenomeen een blijvend 

gespreksonderwerp te maken. 

Hopende u correct geïnformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Katleen Janssens Frank Boogaerts 

Algemeen directeur Burgemeester 

 

vragen naar e-mail telefoon datum 

Arnout Jorissen Arnout.jorissen@lier.be 03 800 03 04 18-12-2020 

uw bericht van ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n)  

15/11/2020    

Ella Cornelis 

Gemeenteraadslid 


		2020-12-21T10:15:10+0000
	Katleen Janssens (Signature) 0e3c3e7aa30e3c77a7acd95e13d0a509be61b30f


	

		2020-12-21T11:03:03+0000
	Frank Boogaerts (Signature) eaf258a17ce85fb329586ab16349aa7e7a0f5c30


	



