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1. INLEIDING  
In dit beleidsdocument staan de regels rond hondenbezit. Het gaat over zaken als aanlijnen, honden-

poep, hondenuitlaatplekken, handhaving en hondenbelasting. Voor al deze en andere hond gerela-

teerde onderwerpen wordt in dit beleid gemotiveerd beschreven hoe de gemeente Zaltbommel hiermee 

omgaat.  

 

1.1 AANLEIDING 

In Zaltbommel wonen ruim 2.400 honden. Voor veel mensen is hun hond een belangrijke metgezel. Een 

behoorlijke ergernis van bewoners is daarentegen hondenpoep op de stoep. Uit diverse gesprekken in 

het verleden is duidelijk geworden dat bewoners vinden dat er veel poep in de straten en op de zoge-

naamde hotspots ligt. Daarnaast kwam naar voren dat het aantal hondenuitlaatvoorzieningen als be-

perkt wordt gezien en dat de poepzuiger gemist wordt in de dorpen. De handhavers en de gemeente 

ontvangen jaarlijks tientallen klachten over honden(poep)gerelateerde onderwerpen. Om hierop een 

passend antwoord te bieden, is dit beleid geschreven.  

 

Dit beleidsdocument is een vervolg op het hondenpoepbeleid dat in 2016 door het college is vastgesteld. 

In het hondenpoepbeleid van 2016 is uitgebreid stil gestaan bij de belangrijkste onderwerpen rondom 

honden(poep)overlast. Met dit nieuwe beleidsdocument bekrachtigen we de onderwerpen uit de vorige 

nota en pakken we door op een drietal speerpunten: 

- Herkenbaarheid van hondenuitlaatplekken; 

- Inzet van de poepzuiger; en  

- Toezicht en handhaving op de opruim- en aanlijnplicht. 

 

1.2 DOEL 

Het doel van dit honden(poep)beleid is: minder ergernis, minder vervuiling én meer duidelijkheid, zodat 

iedereen kan genieten van een mooie, schone en veilige leefomgeving. De gemeente wil hondenbezit 

niet ontmoedigen. Er wordt immers veel plezier aan honden beleefd: het draagt bij aan welzijn van 

mensen en helpt eenzaamheid bestrijden. Wel willen wij hondenbezitters aanmoedigen hun hond op 

een juiste wijze uit te laten en zich aan de regels te houden. De gemeente spant zich in om de honden-

bezitter optimaal te ondersteunen, maar we gaan ook uit van ieders verantwoordelijkheid om de open-

bare ruimte schoon te houden. 
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2. UITGANGSPUNTEN HONDENBELEID 
In dit hoofdstuk komen de belangrijkste uitgangspunten van het honden(poep)beleid aan bod. 

 

2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (APV) 

In de APV staan de regels die over het algemeen gelden in de gemeente. Voor het onderwerp honden 

zijn met name artikelen 2:57 (Loslopende honden) en 2:58 (Verontreiniging door honden) uit de APV 

relevant.   

 

2.2 OPRUIM- EN AANLIJNPLICHT 

De belangrijkste punten van het beleid zijn de opruimplicht en aanlijnplicht die binnen de bebouwde kom 

gelden.  

 In principe is er binnen de bebouwde kom overal een opruim- en aanlijnplicht, behalve op een 

hondenuitlaatplek of losloopplaats. 

 Buiten de bebouwde kom geldt geen opruim- en aanlijnplicht. Wel moedigen wij iedereen aan 

om ook hier de hondenpoep op te ruimen, ongeacht of dit op de weg, in de berm of op het gras 

ligt. Zo blijft het ook buiten de bebouwde komt netjes.  

 Eigenaren van percelen en tuinen hoeven geen honden van derden op hun terrein toe te staan. 

Ook in natuurgebieden van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of het Geldersch Landschap gelden 

afwijkende regels, waarbij opruimplichten of zelfs hondenverboden van toepassing kunnen zijn.  

 Honden zijn (ook aangelijnd) niet welkom op plaatsen als een speelweide, zandbak of kinder-

speelplaats. Bij deze (speel)plekken hoeft geen bord te staan om aan te geven dat honden niet 

welkom zijn. Een bord is geen vereiste voor handhaving. Een hondenbezitter is zelf verantwoor-

delijk om te zorgen dat zijn/haar hond alleen daar komt waar hij welkom is.   

 

2.3 HONDENUITLAATPLEKKEN 

Op basis van de APV zijn twee soorten hondenuitlaatplekken aangewezen: uitlaatlocaties en loslooplo-

caties. Op uitlaatlocaties en loslooplocaties is geen opruimplicht. Dat betekent dat de hondenpoep mag 

blijven liggen, behalve op wegen en paden. De hondenuitlaatplekken in Zaltbommel en in de dorpen 

zijn te vinden in bijlage 1 “Overzicht hondenuitlaatplekken”. Daarnaast staan op de website van de ge-

meente de kaarten van Zaltbommel en alle dorpen met de hondenuitlaatplekken.  

 

Alleen in Zaltbommel liggen loslooplocaties. Binnen de dorpen zijn geen loslooplocaties, alleen uitlaat-

locaties. Wie in een dorp woont en zijn hond los wil laten lopen, kan redelijk snel buiten de bebouwde 

kom zijn. Buiten de bebouwde kom geldt geen aanlijnplicht en mag de hond loslopen. Als een honden-

bezitter een uitlaat- of loslooplocatie te ver weg vindt, kan hij altijd besluiten om de hond de behoefte te 

laten doen buiten een voorziening en de hondenpoep vervolgens op te ruimen. 
 

De hondenuitlaatplekken zijn ten tijde van vaststelling van dit beleidsdocument deels aangegeven met 

een bord of paaltje. Het doel is om in 2021 iedere hondenuitlaatplek te voorzien van een paaltje of bord 

met de verwijzing naar een uitlaatlocatie of loslooplocatie. Bij een aantal hondenuitlaatplekken staat 

daarnaast een afvalbak ter tegemoetkoming aan de hondenbezitter. Een afvalbak is echter geen ver-

eiste bij een hondenuitlaatplek. 
 

De gemeente Zaltbommel heeft verspreid door de gemeente op een aantal plekken afvalbakken met 

dispensers voor hondenpoepzakjes staan. Daarnaast zijn bij een aantal ondernemers hondenpoepzak-

jes gratis te verkrijgen. Ondernemers die hier aan mee doen zijn:  

- De Albert Heijn in Zaltbommel; 

- De Jumbo supermarkt in Zaltbommel; 

- De HEMA in Zaltbommel; 

- De Jumbo supermarkt in Gameren; 

- De Plus supermarkt in Brakel; 

- Bakkerij van Genderen/Attent supermarkt in Zuilichem. 
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2.4 POEPZUIGER 

Op de uitlaatlocaties en loslooplocaties zet de gemeente de (zogenaamde) poepzuiger in. Deze volgt 

een vaste route, afhankelijk van het seizoen met een passende frequentie. De inzet van de poepzuiger 

is vrij kostbaar. Dit betekent dat de poepzuiger niet overal komt. De inzet van de poepzuiger bij de 

verschillende hondenuitlaatplekken is opgenomen in bijlage 1 “Overzicht hondenuitlaatplekken”. Be-

halve de poepzuiger wordt hondenpoep ook verwijderd tijdens het maaien. Daarom is tijdens het zo-

merseizoen, wanneer gemaaid wordt, de poepzuiger minder nodig (één keer in de twee weken per 

aangegeven locatie). Daarmee worden kosten bespaard, terwijl de gebieden toch regelmatig schoon-

gemaakt worden. Gedurende de winter wordt de poepzuiger vaker ingezet (één keer in de week per 

aangegeven locatie). Met betrekking tot de kosten van de poepzuigerinzet is rekening gehouden met 

de wisselende frequentie, zowel in Zaltbommel als in de dorpen. 

 

De poepzuiger wordt over het algemeen niet ingezet buiten de hondenuitlaatplekken. Buiten de hon-

denuitlaatplekken geldt namelijk een opruimplicht voor de hondenbezitter. Als er echter meerdere mel-

dingen binnen komen van hondenpoep overlast op één bepaalde plek, een zogenaamde hotspot, kan 

de gemeente ervoor kiezen om de poepzuiger (incidenteel) in te zetten buiten de hondenuitlaatplekken.  

 

2.5 BENODIGDE MIDDELEN 

Voor het in stand houden van de hondenuitlaatplekken is € 101.000 nodig. Van dit geld bekostigen we 

verschillende onderdelen, zoals het reguliere beheer en onderhoud, waar de inzet van de poepzuiger, 

het legen van de afvalbakken en het verstrekken van gratis hondenpoepzakjes bij diverse ondernemers 

onder valt. Ook het onderhoud en nieuw plaatsen van de borden, palen en afvalbakken wordt hieruit 

betaald. Voor dit deel rekenen we € 63.000. Het maaien van de hondenuitlaatplekken en het opruimen 

van zwerfafval en blad op deze locaties is onderdeel van het groenbestek. Hier is voor de hondenuit-

laatplekken € 35.000 nodig. Voor vandalisme en schade rekenen we € 3.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Structurele kosten hondenuitlaatplekken 

 

  

Structurele kosten “Hondenuitlaatplekken”  

Reiniging, beheer en onderhoud hondenuitlaatplekken € 63.000 

Beheer en onderhoud hondenuitlaatplekken binnen groenbestek € 35.000 

Stelpost vandalisme € 3.000 

Totaal € 101.000 
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3. TOEZICHT EN HANDHAVING 
Wat hebben we aan regels als we daar niet op toezien en handhaven? Toezicht en handhaving versterkt 

het vertrouwen in de naleving en is gericht op het creëren en in stand houden van veiligheid, leefbaar-

heid, gezondheid en welzijn. De basis hiervoor ligt in de APV.  

 

3.1 AANDACHTSPUNTEN 

Toezicht en handhaving heeft vooral betrekking op de opruim- en aanlijnplicht en de verboden locaties. 

Verboden locaties zijn bijvoorbeeld speeltuinen en bermen die niet aangewezen zijn als hondenuitlaat-

plek. Voorheen reageerden de handhavers alleen op meldingen. Met de vaststelling van het nieuwe 

hondenbeleid wordt de toezicht en handhaving op dit onderwerp geïntensiveerd. Dit betekent dat hand-

havers niet alleen reageren op meldingen, maar ook actief gaan toezien en handhaven op de opruim- 

en aanlijnplicht. Hondenbezitters kunnen worden aangesproken op hun gedrag.  

 

Belangrijk om te benoemen is dat handhavers een breed takenpakket hebben. Handhaving van de op-

ruim- en aanlijnplicht binnen het hondenbeleid is één van de taken binnen het totale takenpakket. In 

overleg met handhaving zal elk jaar bekeken worden welke taken prioriteit hebben en hoe de uitvoering 

van het hondenbeleid hierbinnen past.  

 

3.2 UITSCHRIJVEN VAN BOETES 

De handhaver bepaalt zelfstandig of in een situatie wordt voldaan aan de regels en zo niet, of een boete 

wordt uitgeschreven. Ook beoordeelt hij of er voldoende geprobeerd of gedaan is om de hondenpoep 

op te ruimen wanneer de hond gepoept heeft buiten de hondenuitlaatplekken. Bij twijfel kan hij beoor-

delen of er voldoende moeite is gedaan. Er zijn bovendien ook situaties denkbaar met invaliden en 

blindengeleidehonden, waarvoor in de APV uitzonderingen zijn opgenomen. Als na afweging van de 

situatie een proces-verbaal wordt opgemaakt, dan gelden onderstaande tarieven op basis van het prijs-

peil in 2021 (vastgesteld door het Openbaar Ministerie). De opbrengsten van de boetes gaan niet naar 

de gemeente. Er zit dus voor de gemeente geen financiële component verbonden aan het uitschrijven 

van boetes. 

 

Overtreding aanlijngebod € 100 

Overtreding opruimplicht € 150 

Aanwezigheid hond in verboden gebied € 150 

Tabel 2: Tarieven prijspeil 2021 

 

3.3 BENODIGDE MIDDELEN 

De structurele kosten voor handhaving zijn grotendeels de uren voor de handhaver tegen kostprijs. In 

dit overzicht is de controle op hondenbezit ook meegenomen. Jaarlijks wordt ongeveer 1 op de 3 huis-

houdens van de gemeente bezocht. Dit om te controleren of mensen een hond bezitten, zonder dat 

deze bij de gemeente geregistreerd is voor de hondenbelasting. 
 

Structurele kosten “Handhaving”  

Interne loonkosten handhaving € 2.000 

Toezicht en Handhaving (uren) € 25.000 

Controle hondenbezit € 5.000 

Hondenbelastinginning en bezwaren € 8.000 

Totaal € 40.000 

Tabel 3: Structurele kosten handhaving  
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4. COMMUNICATIE  
De belangrijkste vorm van communicatie vanuit gemeente Zaltbommel is de voorlichting over de uit-

gangspunten rondom het hondenbeleid. Met de introductie van dit beleid communiceert de gemeente 

actief over de inhoud daarvan. De inhoud van dit hondenbeleid wordt gedeeld via de gemeentepagina 

in De Toren, de social media kanalen (Twitter en Facebook) en op de website van de gemeente. Meer 

informatie over hondenbelasting is ook te vinden op de website van de gemeente. 

 

De kaarten met de hondenuitlaatplekken, waar de uitlaat- en loslooplocaties op staan, zijn voor Zalt-

bommel en alle dorpen te vinden op de website van de gemeente.  

 

Een melding voor een klacht over hondenpoep kan gemaakt worden op de website van de gemeente 

(Melding Leefomgeving). Daarnaast kan je als inwoner ook een melding maken of een klacht doorgeven 

via de Buitenbeterapp.  

 

Wij rekenen op de medewerking van hondenbezitters en wijzen op de handvatten die wij geven in de 

vorm van hondenuitlaatplekken. De communicatie richt zich ook op niet-hondenbezitters, zodat ook zij 

weten waar zij aan toe zijn en hondenbezitters kunnen wijzen op hun verantwoordelijkheden. Specifiek 

voor de hondenbezitters kiest de gemeente er voor om jaarlijks minimaal één keer aandacht te besteden 

aan de hondenuitlaatplekken in Zaltbommel op de website van de gemeente en op de sociale media 

kanalen van de gemeente.  

 

De benodigde financiële middelen zijn beperkt. Als stelpost word € 4.000 aangehouden.  

 

Structurele kosten “Communicatie”  

Stelpost Communicatie € 4.000 

Totaal € 4.000 

Tabel 4: Structurele kosten communicatie 
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5. TOTAALOVERZICHT KOSTEN 
In voorgaande hoofdstukken is per onderdeel uitgezet waaruit de kostenpost is opgebouwd. Hier wordt 

volstaan met de samenvattende kostenposten. De vierde kostenpost is toegevoegd voor interne loon-

kosten op beleidsuitvoering en klachtenafhandeling. 

 

Structurele kosten “Totaal”  

Hondenuitlaatplekken € 101.000 

Toezicht en Handhaving € 40.000 

Communicatie € 4.000 

Interne loonkosten beleidsuitvoering & klachtenafhandeling € 6.000 

Totaal € 151.000 

Tabel 5: Structurele kosten totaal 

 

Het hondenbeleid kan met de bestaande budgetten vanuit de algemene begroting worden uitgevoerd. 

De budgetten zijn voor het laatst bijgesteld bij de perspectiefnota 2020. De uitgaven op het gebied van 

het hondenbeleid bedragen zoals hiervoor bleek € 151.000. De geraamde inkomsten voor 2021 voor 

de hondenbelasting bedragen € 130.000. De hondenbelastinginkomsten vloeien in de algemene begro-

ting en vanuit daar worden beleidsbudgetten gevoed. De tarieven van de gemeente Zaltbommel, die 

gehanteerd worden m.b.t. hondenbelasting, zijn relatief laag. Respectievelijk € 49,92 voor één hond,     

€ 66,27 voor een tweede hond en € 82,82 voor een derde en volgende hond (op jaarbasis, prijspeil 

2021). Omdat de belastingopbrengst wordt gebruikt om hondenuitlaatplekken in stand te houden, kiest 

Zaltbommel er niet voor om deze belasting te schrappen.  
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6. BIJLAGE 
 

6.1 OVERZICHT HONDENUITLAATPLEKKEN 

Onderstaand overzicht geldt per 1 juli 2021. Let wel, in de toekomst kunnen met een collegebesluit 

wijzigingen worden aangebracht. De meest recente locaties staan weergegeven op de gemeente web-

site onder “Honden(poep)beleid en hondenuitlaatplekken”. Omdat dit beleidsstuk niet elk jaar opnieuw 

vastgesteld wordt, kunnen bepaalde gegevens naar mate van tijd verouderen en niet (meer) correspon-

deren met de kaarten op de website van de gemeente. Om deze reden zijn de kaarten niet in dit be-

leidsstuk opgenomen. 

 

Ten tijde van schrijven zijn onderstaande locaties aangewezen als hondenuitlaatplekken (uitlaatplaat-

sen en losloopplaatsen). Per locatie is aangegeven of de poepzuiger wordt ingezet. 

 

Nr. Woonplaats / locatie Uitlaat-

plaats 

Losloop-

plaats 

Poepzui-

ger  
Aalst 

   

1 Beide bermen van de Machinedijk Ja Nee Nee  

2 De oostelijke berm van de Parallelweg ter hoogte van het 

dorp 

Ja Nee Nee  

3 De bermen aan de noordzijde van de Prins Hendrikstraat, 

tussen de Prins Willem-Alexanderstraat en de Maas-

Waalweg 

Ja Nee Ja 

4 De twee omheinde locaties nabij de rotonde van de Maas-

Waalweg 

Ja Nee Ja  

5 Een deel van de berm langs de Wetering aan de Hamblok-

sestraat 

Ja Nee Ja 

     

 
Brakel 

   

1 De noordelijke berm op de hoek Hovendsedijk en Kruis-

pad 

Ja Nee Ja 

2 De oostelijke berm van de Veerdam Ja Nee Ja 

3 De berm aan de zuidzijde van de Weitjesweg (langs het 

schelpenpad) 

Ja Nee Nee 

4 De groenhoek tussen het Marktplein/Dwarssteeg en de 

dijkopgang van de Burgemeester Posweg 

Ja Nee Ja 

5 De berm aan de noordzijde van de Molenkampsweg tus-

sen Molenkamp en Groenling 

Ja Nee Nee 

     

 
Bruchem 

   

1 Beide bermen van de Broekheuvelsestraat tussen de Pe-

perstraat en de bocht richting het noorden 

Ja Nee Nee 

2 Zuidelijke berm van de Dorpsstraat tussen (voormalig) 

Landgoed Groenhoven en de Peperstraat 

Ja Nee Ja 

3 Noordelijke berm van de Dorpsstraat tussen de Molen-

straat en de bocht richting het zuidoosten 

Ja Nee Nee 

4 Beide bermen langs het onbebouwde gedeelte van de Ot-

tersdam  

Ja Nee Ja 

     

 
Delwijnen 

   

1 Zuidelijke berm van de Delwijnse Kade Ja Nee Nee 
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2 Noordelijke berm van het Gemeent Ja Nee Ja      

 
Gameren  

   

1 De Middelkampseweg ter hoogte van de begraafplaats Ja Nee Nee 

2 Noordelijke berm van de Beemstraat tussen de Leutse-

straat en de oostelijke opgang naar de Waalbandijk 

Ja Nee Nee 

3 Noordelijke berm van de Ouwelsestraat tussen de Middel-

kampseweg en de Jan van Steenbergenstraat 

Ja Nee Ja 

4 De zuidelijke berm van de Gulden Kempke Ja Nee Ja 

5 Bermen langs de Delkant tussen de Ridderstraat en de 

kerk 

Ja Nee Ja 

6 De berm langs de Langesloot tussen de Buskeshof en de 

Rietkamp 

Ja Nee Ja 

     

 
Kerkwijk 

   

1 Hoek tussen Hoogveldweg en Hopland Ja Nee Ja 

2 Beide bermen van de Aalderwijksestraat rondom de 

griend 

Ja Nee Nee 

3 Hoek tussen Walderweg en Hogenhofstraat Ja Nee Ja 
     

 
Nederhemert-Noord 

   

1 Berm (zijde van de Boekenboom) van Molendwarsstraat 

tot aan inrit van huisnummer 5. 

Ja Nee Ja 

2 De oostelijke berm van de Nederhemertsekade tussen de 

Boterbloemstraat en de Maas-Waalweg 

Ja Nee Nee 

3 De westelijke berm van de Nederhemertsekade ter hoogte 

van de begraafplaats 

Ja Nee Ja 

     
 

Nieuwaal 
   

1 De oostelijke berm van de Jakob Ekelmansstraat tussen 

de Kempkesstraat en de Willem Kesteloostraat 

Ja Nee Ja 

2 De zuidelijke berm van de Pauwenhofstraat  Ja Nee Ja 

     
 

Poederoijen 
   

1 Een deel van de zuidelijke berm van de Dorpsweg, be-

halve bij de woonbebouwing 

Ja Nee Ja 

2 De noordelijke berm van de Maarten van Rossumweg tus-

sen de Juliana van Stolbergstraat tot de Burgemeester 

Posweg 

Ja Nee Ja 

3 Beide bermen van het fietspad langs de Burgemeester 

Posweg ten noorden van de Egter van Wissekerkeweg 

Ja Nee Nee 

     

 
Zaltbommel 

   

1 Beide bermen van de Stadsdijk Ja Nee Nee 

2 Berm aan de grachtzijde langs De Virieusingel Ja Nee Nee 

3 Berm aan de grachtzijde langs een deel van de Marten 

van Rossemsingel 

Ja Nee Nee 

4 De uiterwaard langs de Waalkade tegenover de Water-

straat  

Ja Ja Nee 
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5 De groenstrook aan de Gisbert Schairtweg achter de ten-

nisvelden 

Ja Nee Ja 

6 De groenstrook aan de Gisbert Schairtweg tegenover 

school De Fransiscusschool 

Ja Nee Ja 

7 De groenstrook achter de Bloemkeshof Ja Ja Ja 

8 De noordelijke berm van het wandelpad langs de Kloos-

terwiel tussen de Steenweg en de eerste woningen 

Ja Nee Ja 

9 De noordelijke berm van de Kloosterwiel tussen de Groen-

wal en het schelpenpad 

Ja Nee Ja 

10 De groenstrook tussen de Spellewaardsestraat en het 

Rondeel achter school het Cambium College 

Ja Nee Ja 

11 De groenstrook aan de Klaverweide en het Schelpenpad 

aan de Kazemat (Esplanadepark) 

Ja Ja Ja 

12 De groenstrook aan de Zandkampen tussen de Tienhont 

en de Morgental 

Ja Ja Ja 

13 Het omheinde terrein in de hoek van de Morgental tegen 

de Steenweg 

Ja Ja Ja 

14 Het omheinde terrein achter de begraafplaats aan de 

Plaatsmajoor  

Ja Ja Nee 

15 De grasstrook langs de Steenweg tussen de rotonde Thor-

beckestraat en de Vergtweg 

Ja Nee Ja 

16 Beide bermen langs de sloot tussen de Van Goghstraat 

en de Kievitstraat 

Ja Nee Ja 

17 Het omheinde terrein op de hoek van de Prins Bernard-

weg en de Thorbeckestraat 

Ja Ja Ja 

18 Het omheinde terrein naast de kinderspeelplaats achter 

De Savornin Lohmanstraat 

Ja Ja Ja 

19 De noordelijke berm van de Wichard van Pontlaan en Van 

Heemstraweg West tussen de rotonde en De Portage 

Ja Nee Ja 

20 De oostelijke berm Hertog Karellaan tussen Wichard van 

Pontlaan en Graaf Reinaldstraat alsmede oksel nabij fiets-

doorsteek Hertog Karellaan – Hogeweg 

Ja Nee Ja 

21 Het omheinde terrein op het Koning Willem-Alexander-

park ten noorden van het fiets-/wandelpad 

Ja Ja Ja 

22 De westelijke bermen van de Hogeweg en een groen-

strook nabij het gemeentekantoor 

Ja Ja Nee 

23 De zuidelijke berm van de Prinses Julianastraat tussen de 

Prins Bernhardweg en de Wethouder Mooringstraat 

Ja Nee Ja 

     

 Zuilichem    

1 Beide bermen van de Kweldijk tussen de begraafplaats en 

de Zijlstraat 

Ja Nee Nee 

2 De westelijke berm van de Maas-Waalweg tussen de 

Kweldijk en de ingang van de begraafplaats 

Ja Nee Nee 

3 De noordwestelijke berm van de Waaldijk tussen huis-

nummer 42 en 34 

Ja Nee Nee 

4 De noordelijke berm van de Waaldijk vanaf het kruispunt 

met de Nieuwstraat richting het noordwesten (50 meter) 

Ja Nee Nee 

5 De groenhoek tussen De Heuvel en de Burgemeester Ho-

bolaan  

Ja Nee Ja 
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6 De noordelijke berm van Het Stikske tussen de Burcht-

straat en de Molenstraat 

Ja Nee Ja 

 


