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Evaluatie op het riool aangesloten afvalbakken voor hondenpoep: Gepps

Aanleiding
Bij de vaststelling van het hondenbeleid in de gemeenteraad op 8 maart 2005 is besloten
het beleid en de voorzieningen te evalueren. Deze evaluatie heeft geleid tot aanpassingen in
het beheer vanaf 2006. Afgesproken is tevens het functioneren van de destijds nieuwe en
onbekende afvalbakken type Gepp apart te evalueren.
Onderhoud Gepps en overige hondenvoorzieningen
In Asten zijn drie soorten voorzieningen voor honden geplaatst: hondentuilaatstroken,
hondentoiletten en de Gepps.
* De hondenuitlaatstroken bestaan uit bermen langs wegen aan met name de rand van de
dorpen. Hondenpoep mag op deze stroken blijven liggen. In het groeiseizoen worden deze
stroken wekelijks gemaaid. De poep wordt daarbij stukgeslagen en verteert snel. Vanwege
de klachten die regelmatig binnenkomen over de strook langs het Klokkengieterspad wordt
op deze plaats periodiek poep opgezogen.
* De hondentoiletten bestaan uit kleine omheinde terreintjes waar de hond los mag lopen
en waar de poep mag blijven liggen. In het groeiseizoen worden de toiletten 1x per week
gemaaid en 1x per week wordt de poep met een speciale wagen opgezogen. Buiten het
groeiseizoen wordt 2x per week de poep opgezogen.
* Gepps zijn bakken die op het riool aangesloten zijn en waarin zakjes met hondenpoep
kunnen worden gedeponeerd. De poep lost langzaam in het rioolwater op en spoelt weg
terwijl de zakjes in de bak achterblijven. Het onderhoud van de Gepps bestaat uit het leeg
zuigen van de bak met een speciale zuiger. Dit onderhoud vindt gemiddeld 6 keer per jaar
plaats.
Met deze voorzieningen hebben hondenbezitters bij het uitlaten van de hond binnen de kom
de keuze tussen het opruimen van de poep (en die eventueel in een Gepp te deponeren) of
het bezoeken van de uitlaatstrook of toilet.
Functioneren Gepps en overige hondenvoorzieningen
Van het gebruik van de hondenuitlaatvoorzieningen zijn geen objectieve gegevens
voorhanden. Uit het benodigde werk om de voorzieningen schoon te houden kan wel iets
over het gebruik worden afgeleid.
De hondenuitlaatstroken: Deze worden veel gebruikt. Ze liggen in Ommel en Heusden langs
de rand van het dorp naar het buitengebied. In Asten liggen ze langs grotere groene
percelen waar het aangenaam wandelen is. Over de uitlaatstrook langs het
Klokkengieterspad komen de meeste klachten binnen.
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klachten binnen (stank, aantal drollen). Naar aanleiding van de klachten is het aantal
reinigingsbeurten van de hondentoiletten verhoogd van 1 naar 2x per week.
De Gepps: Het gebruik is moeilijk in te schatten. Het aantal benodigde ledigingen per jaar
geeft aan dat de bakken wel goed gebruikt worden. Ter vergelijking: in Asten worden de
Gepps 6x per jaar geledigd, het gemiddelde bij andere gemeenten is volgens de leverancier
3x per jaar.
Over het beheer van de hondenuitlaatvoorzieningen komen regelmatig klachten binnen. De
klachten gaan met name over stank, het aantal drollen, en het maaiwerk. De stank wordt
vooral ervaren door mensen die dicht bij een hondentoilet wonen. Inmiddels is van het
hondentoilet aan de Mgr. den Dubbeldenstraat de grond vervangen in verband met de
stankoverlast. Dit heeft slechts korte tijd effect gehad.
Kosten
Gepps 8 stuks
Aanschaf en plaatsing
Jaarlijks onderhoud per
stuk
Jaarlijks onderhoud
totaal

€ 2500,00
€ 290,00

Hondentoilet 12
stuks
Reeds aangelegd
€1.846,00

€ 2.600,00

€ 22.150,00

Hondenuitlaatstrook
16 stuks
Geen aanleg nodig
Met eigen dienst

* In aanschaf zijn Gepps duurder dan hondentoiletten en uitlaatstroken. In het beheer zijn
de Gepps echter goedkoper.
* De kosten van het vervangen van een hondentoilet voor een Gepp zijn binnen 3 jaar
terugverdiend.
* Omdat de Gepps aangesloten moeten worden op het riool kunnen ze niet overal geplaatst
worden.
Conclusie
De Gepps functioneren goed:
er komen nauwelijks klachten binnen
uit de benodigde ledigingen blijkt dat ze gebruikt worden
de kosten voor onderhoud zijn laag.
N.B. Het college is voornemens om het hondentoilet aan de Mgr. den Dubbeldenstraat in
verband met de blijvende overlast ter plekke te vervangen door een Gepp.
N.B. 2 Het vervangen van de hondentoiletten door Gepps levert jaarlijks een besparing op
van €18.670,= terwijl gelijk de overlast van de hondentoiletten wordt opgelost.
Hondenbezitters hebben door het vervangen van de toiletten echter minder keuze in het
type voorziening. Afhankelijk van waar zij wonen hebben zij niet meer de mogelijkheid een
voorziening te bezoeken waar ze de poep van hun hond kunnen laten liggen. Dit kan
gevolgen hebben voor het draagvlak voor het hondenbeleid en de hondenbelasting.
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Figuur 1 Hondentoilet

Figuur 2 hondenuitlaatstrook

Figuur 3 Gepp

