Nieuwe uitlaatregels
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oedemorgen mevrouw, u spreekt met Ten Leuterdal. Ik heb in de krant gelezen dat er
nieuwe regels zijn wat betreft het uitlaten van de hond in Almelo. En nu zou ik
graag… Ja hoor, ik heb een momentje.
Goedemorgen meneer, u spreekt met Ten Leuterdal. Ik heb wat vraagjes over de nieuwe
regelgeving betreffende het uitlaten van mijn hond in Almelo. In het kader van de conceptnota
hondenbeleid van maart 2009. O, daarvoor moet ik uw collega hebben. Ja hoor, ik wacht.
Goedemorgen meneer, met Ten L… Wat zegt u? Nou, ik wil graag wat vr… Hallo, bent u
daar nog? Hallo?
O, goedemorgen mevrouw, nog steeds met Ten Leuterdal. Ik zou worden doorverbonden met
iemand die meer weet over de nieuwe uitlaatr… Precies, en nu kom ik weer bij u terug. Kunt
u mij…? Jazeker, ik heb nog wel ’n momentje.
Goedemorgen meneer, Ten Leuterdal hier. Mijn hond wil graag weten of ie in Almelo… Dat
is jammer, u kunt mij dus even niet doorverbinden. Koffiepauze zegt u? O, allemaal. Ja, ik
begrijp het. Werkdruk, ja. En best wel heel veel stress natuurlijk. Zulk belangrijk werk. De
sleur eventjes doorbreken, ik begrijp het. Nog lang geen vijf uur, nee. Dat… O, ze komen net
weer terug? Fijn hoor, ja, ik wacht.
U ook goedemorgen meneer, ik wilde wat vragen over… Pauze ja, dat kan gebeuren.
Hondenpoep. Ah, daar bent u niet van. Ik krijg uw collega? Die zit op een andere afdeling? O,
tegenover u. Maar in gesprek. Ja hoor, zet u mij er maar achter.
Goedemorgen meneer, u spreekt met Ten Leuterdal. Ik heb wat vraagjes over de nieuwe
regelgeving betreffende het uitlaten van mijn hond in Almelo.
Wat ik vragen wou: dus de nieuwe regels zijn weer alleen voor honden? Niet voor katten,
duiven en paarden dus. Eigenaren van dergelijke dieren kunnen hun huisdier gewoon…
Precies, alles maar… Ja, dat is mij duidelijk. Nee logisch, u moet ergens een streep trekken.
En die streep zet u altijd al meteen onder de hond. Klopt, dat is makkelijk. Ik snap het.
Dus als ik een paard heb, of meerdere, dan mag ik de buitenmodel bolus gewoon… Oké, laten
liggen. Op straat. Ja, zeker. En als andermans kat in mijn tuin poe… Dan is dat: “de natuur”,
logisch. Maar ik mag dat gerust opruimen. Dank u wel. O, ik mág het niet eens laten liggen?
Dat wordt straks een nieuwe verordening, zegt u? Dan zou ik ook strafbaar zijn, als ik
andermans poep zomaar laat liggen. Nee, daar kunnen wij niet aan beginnen, dat begrijp ik.
Dat zou een mooie boel worden, nou!
Mijn auto en tuinmeubelen ondergescheten door de duiven van de buurman? Die is
duivenmelker, vandaar. Nee, dat is zéker geen melk wat die beesten laten vallen, haha, daar
heeft u gelijk in. Laten we de humor ervan maar proberen te blijven zien, nou! Maar ook zelf
schoonmaken dus. Ik. Anders zou de milieubelasting ook weer omhoog gaan. En dan… Nee,
dat willen we niet.
O, nu herken ik uw stem: u bent de gemeentecontroleur die bij ons door de wijk sluipt, op
zoek naar stoute hondjes. Nou ja, hun ongehoorzame baasjes dus. Wat een toeval dat ik juist ú
aan de lijn krijg zeg. Leuk werk? U kon niet goed genoeg leren om politieagent te kunnen
worden zegt u? Maar u heeft nu toch ook een heel mooi uniform aan als u in het park loopt
om hondenuitlaters te pesten? Met een grote, stoere pet. Nee, geen wapen, dat klopt. En u mag
inderdaad ook geen mensen arresteren of lichamelijk letsel toebrengen. En niet fouilleren,
nee. Maar wel intimideren natuurlijk, dat is ook best mooi. En wat dacht u van bekeuren,

geeft dat niet een ongelofelijk machtsgevoel? Nou dan! Nee, ik zou me niet schamen voor
mijn vak hoor, als ik u was.
Wat voor kleur heeft uw uniform ook alweer? O ja, groen. Zodat het minder opvalt als u zich
in de bosjes zit te… Precies, verstoppen. Het uniform van de Gemeentelijke Straatschoon
Politie, zo heten jullie toch? Afgekort Gestrapo. En dan die strenge rubber laarzen. Nou, ik
vind dat u heus best trots op uzelf mag zijn. Petje af.
Maar goed, de nieuwe regels voor de hond dus. Hoe zegt u? Opdweilen? O, déppen, het plasje
van de hond opdeppen.
Nee, het is een mannetje. Ah, in dat geval de boom, lantaarnpaal of gevel licht afnemen met
een vochtige doek. Eventueel met een borstel en een mild sopje. Nee hoor, ik schrijf mee.
Alleen, sorry, een probleempje: ik kan dit kwartaal geen hondenbelasting betalen. Ik heb voor
dat geld een grootverpakking poepzakjes gekocht. Nee, voor de hond. De hond ja, niet voor
mijn kinderen natuurlijk. Die lopen in een luier, en dat zou voor de hond… Wacht eens, nou u
dat zo zegt. Zou dat niet een veel beter idee zijn? O, dan zou de milieuheffing weer omhoog
moeten. Nee, geen goed idee. Wat? Oké, ik zal mijn hondenbelasting met spoed alsnog
betalen. Uw salaris zal immers toch ergens vandaan moeten komen. Geld stinkt niet, zo is het
maar net.
Wist u overigens dat kwajongens de zakjes met hondenpoep uit de afvalbakken halen, in het
park? Ik zie ze hier vanaf het balkon nu zelfs ermee bezig. Ja, u wist het ongetwijfeld al, per
slot heeft u ervoor geleerd, voor loket.
Maar die jongens gooien dus met die zakjes poep. Ze bekogelen elkaar ermee en ze gooien ze
naar passerende auto’s. En naar kleine kinderen in de zandbak. Het grasveld ligt voortdurend
bezaaid met zakjes poep. Alsnog.
Oei! Wat? O, ik zie net een jongen die de volle laag krijgt. Baf! Zijn kleren… Zijn hele
gezicht… Nee, die weet nu ook hoe het smaakt, de hoop van de hond. Ja, zie je wel: hij moet
al overgeven. Voorover en… Huppetee, netjes in de zandbak.
Maar wat ik u dus vragen wou: wat moeten we daarm…? Ik dien die knapen daarop aan te
spreken, zegt u. Dat is mijn taak, als betrokken burger. En als ze mij dan bekogelen met poep?
Streng toespreken? Foei zeggen. Jazeker, dat zal de raddraaiers leren!
Toon hoe? O, toonplicht. Sorry, ik dacht even dat u zo heette. Maar u bedoelt dat als u mij
met mijn hond op straat aanhoudt, dan moet ik u een poepzakje kunnen laten zien. In het
kader van de opruim- en toonplicht. Als bewijs. Plastic of stevig papier. Mag dat ook een
doosje zijn? Dat ik de hopen daarin verzamel en aan het eind van twee, drie dagen bij u
inlever als gft-afval? Of een grote boodschappentas. Dat vindt u…? O, nee sorry, dat was niet
sarcastisch bedoeld. Maar nou u het zegt: een tas vol grote boodschappen ja. Zo kun je het
ook zien. Scherp van u.
En in het geval van diarree? Dat de hond dus… Beetje ziek en dan… Precies, aan de dunne.
Wat zegt u? Er gauw iets onder schuiven? Een krant of zo, of een diep bord. Dan zou een
boodschappentas toch wel handig zijn. Of een klein emmertje meenemen, dat kan ook. Dat
kan ik tijdens het uitlaten gewoon aan mijn arm hangen en eenmaal weer thuis in de wc
leeg… Inderdaad.
Is dat zo, u moet de “crime scene securen”? Afbakenen dus. Met van die plastic linten. Hoe
zegt u, wárm? Of wát nog warm is? O, heterdaad, ja ja. Dus controleren of de hoop nog vers
is, of ie nét is gelegd. Op uw knieën voorover in het gras en dan ruiken, en even drukken in de

zachte hoop. Met de wijsvinger? Ah, u heeft daarvoor een speciale thermometer.
Bewijsmateriaal verzamelen. Voor het geval dat het voor de rechter komt. Daarom heeft u
liefst ook nog een aantal getuigenverklaringen.
Nou u dat zegt: wordt het overigens nog op prijs gesteld als ik aan u doorgeef dat die mensen
van twee huizen verderop hun hond zomaar in de struiken laten poepen en dat die bouvier van
nummer 3 soms…? O, dat wordt zelfs bijzonder op prijs gesteld, zegt u. Hoe meer hoe beter.
Daar zijn zelfs speciale formulieren voor te downloaden? Fijn. Dat noemt u de Nieuwe
Stimulering Burgerbesef, beter bekend als… Vreemd, die afkorting komt me zó bekend voor.
Sorry, wat zegt u? Nou, zeker, daar gaat onze samenleving een stuk socialer van worden. Wat
ik u brom. En hartelijk bedankt voor uw uitleg. Het is mij nu allemaal een stuk duidelijker.
Zou u mij nu even kunnen doorverbinden met de afdeling Emigratie?
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