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Aanleiding 

 
In 2011 is naar aanleiding van een incident binnen gemeente Ridderkerk een notitie 
opgesteld door de leiding van de toenmalig wijkpolitie van het district Feijenoord-Ridderster, die 
betrekking heeft op het protocol rondom bijtincidenten met honden.  
 
Conform afspraak met het bestuur van de gemeente Ridderkerk, doet de leiding van het huidige 
basisteam Oude Maas middels onderhavige notitie verslag van de bijtincidenten, die bij de politie zijn 
gemeld en hebben plaatsgevonden binnen gemeente Ridderkerk in 2016.   
 
Incidenten 
 

In 2016 hebben de volgende incidenten plaatsgevonden met honden in de gemeente Ridderkerk: 
 

- Op 24 februari 2016 beet een hond een andere hond op de Eikendreef. De schade van het 
bezoek aan de dierenarts is vergoed door de eigenaar van de bijtende hond. 

- Op 3 maart 2016 beet een aangelijnde hond een loslopende hond in het Reyerpark. De 
aangevallen hond moest behandeld worden door een dierenarts.  

- Op 15 april 2016 beet een hond een voorbijgangster  op de Dr. Kuyperstraat in haar onderbeen, 
terwijl zij haar baby in een draagzak op haar buik droeg. Mevrouw is voor de verwonding 
behandeld bij de huisarts middels een tetanusinjectie. De betreffende hond bleek al eerder 
bekend bij de politie vanwege bijtincidenten. 

- Op 26 april 2016 beet een hond, die zich had losgetrokken, een andere aangelijnde hond in de hal 
van een flat aan de Boksdoornpark. De eigenaresse van de gebeten hond begon de andere hond 
te slaan, waarna zij op de grond viel en haar elleboog brak. Zij wilde graag in contact komen met 
de eigenaar van de bijtende hond om de schade te kunnen verhalen. 

- Op 24 mei 2016 beet een hond de broer en vader van de eigenaar op de Bourgondischeweg. De 
eigenaar had de hond daarna weer onder controle.  

- Op 25 mei 2016 heeft een loslopende hond een aangelijnde hond gebeten, waarna een gevecht 
tussen de honden ontstond in de Nassaustraat. De aangevallen hond heeft hierdoor 
verwondingen opgelopen.  

- Op 14 juni 2016 kwam er een melding van een bewoner, waarin werd aangegeven dat er steeds 
een agressieve hond losloopt in de buurt van de D. de la Reijstraat. De hond zou al meerdere 
andere honden en een kat hebben gebeten, maar dit is niet terug te vinden in het politiesysteem. 

- Op 27 augustus 2016 probeerde een loslopende hond een andere hond te bijten op de Zalm. 
Toen de eigenaresse van de aangevallen hond dit probeerde te voorkomen werd zij in haar vinger 
gebeten, waarna zij behandeld moest worden middels een tetanusprik en antibiotica. De eigenaar 
van de bijtende hond gaf aan de schade te willen vergoeden.  

- Op 2 november 2016 liet de meldster haar hond uit op de Klaas Katerstraat toen een andere hond 
aan kwam rennen en haar in haar vinger beet. De meldster had een langer slepend probleem 
gehad met de eigenaar, waardoor zij niet wilde dat de politie langs de eigenaar van de andere 
hond ging.  

- Op 4 december 2016 werd een hond aangevallen door een loslopende hond op de 
Wilhelminastraat. De eigenaresse van de aanvallende hond zou haar hond vaker niet onder 
controle hebben, waardoor zij genoodzaakt is de hond los te laten.  


