
   

  VV EE RR EE NN II GG II NN GG   WW AA AA RR DD EE II LL AA NN DD  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinds de tijd dat de bebouwing op het Waardeiland voltooid werd, is door de bewoners van het 
eiland met grote inzet gestreefd naar een hondenpoepvrij woon- en speelgebied. De eerste 
hondenpoepemmers zijn op particulier initiatief aangeschaft en gedurende de eerste vijf jaar zelfs 
door de hondeneigenaren zelf op gezette tijden van nieuwe vuilniszakken voorzien.  
 
Het resultaat van deze inzet was niet meteen spectaculair, maar mede door sociale controle is de 
situatie toch geleidelijk aanzienlijk verbeterd en we kunnen inmiddels stellen dat de overgrote 
meerderheid van de hondeneigenaren zich goed van hun verantwoordelijkheid bewust is en 
daarnaar handelt. Desondanks wijdt het bestuur van onze vereniging van tijd tot tijd een 
rondschrijven aan dit onderwerp om iedereen scherp te houden. 
 
Het bestuur wil aan u als nieuwe bewoner vragen mee te werken aan dit beleid. Ook als nieuwe 
bewoner bent u vermoedelijk op de hoogte van de plaatselijke verordening die het opruimen van 
hondenpoep verplicht stelt.  
 
Het is van belang dat alle hondeneigenaren meewerken aan het schoonhouden van onze 
woonomgeving. Dat vraagt dus inzet van hen allen.  
 
➢ U weet dat het in Leiden verplicht is uw hond(en) aan te lijnen. Op de website van de 

gemeente vindt u een overzicht van de losloopgebieden. 
➢ Wilt u zorgen dat de eigenaar of andere begeleider opruimmateriaal bij zich heeft.  
➢ Wilt u zich op de hoogte stellen van de locaties waar de opvangbakken voor hondenpoep te 

vinden zijn. 
 
De gebruikelijke wandelroute op het eiland gaat op veel plaatsen door of vlak langs                     
privéterreinen. Afgezien van de opruimplicht past het natuurlijk helemaal niet om andermans 
terrein te vervuilen.  
 
Ook voor niet-hondenbezitters is een taak 
weggelegd want wij moeten met zijn allen 
vastberaden maar vriendelijk de sociale controle 
blijven uitoefenen. Het is zeer belangrijk voor het 
woonklimaat. Het is al jaren bekend dat deze vorm 
van vervuiling in de top 3 staat van de grootste 
ergernissen. Wij rekenen op uw medewerking. 
 

Roy Soeters 
Voorzitter van het Bestuur Vereniging Waardeiland 

Beste nieuwe Waardeilandbewoner(s), 

hier ben ik met een welkomstwoord en 

een belangrijk berichtje…… 


