Regels met betrekking tot het uitlaten van honden
Aan het hondenbeleid in de gemeente liggen de verbods- en gebodsbepalingen in de Algemene
Plaatselijke Verordening, artikel 2.4.17 en artikel 2.4.18 (thans 2:57 en 2:58) ten grondslag. In het
kort staat hierin dat honden ‘buiten’ aangelijnd moeten zijn en dat de eigenaar de hondenpoep
opruimt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid plaatsen aan te wijzen, waar
honden los mogen lopen en waar het gebod niet geldt om uitwerpselen op te ruimen (opruimplicht).
De opruimplicht geldt niet voor de uitlaatstroken en uitlaatvelden, door het college aangewezen. De
gemeente heeft een brochure voor u klaar liggen, waar de uitlaatplaatsen en andere spelregels op een
rijtje staan. De inhoud van de brochure ‘Hondenpoep, daar trappen we niet meer in!’ vindt u hieronder.

Hondenpoep, daar trappen we niet meer in!
Een probleem met een luchtje
In de gemeente Beuningen worden ruim 2500 honden als huisdier gehouden. Of we nu een hond
hebben of niet, iedereen heeft een hekel aan poep aan zijn schoen. De meeste hondenbezitters doen
gelukkig hun best de overlast zoveel mogelijk te beperken. Hondenpoep op straat is niet alleen
vervelend en vies, maar kan ook ziektes veroorzaken. De gemeente Beuningen pakt de overlast door
hondenpoep aan. De openbare ruimte is immers geen openbaar toilet. Met duidelijke regels en goede
voorzieningen voor het uitlaten van honden, hoeft er niet in hondenpoep getrapt te worden. In deze
folder staat voor alle inwoners beschreven welke regels en voorzieningen er zijn.
Hoge nood, niet meer in de goot
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Beuningen is een aantal regels
vastgelegd over hondenpoep. Hier staat onder meer in dat honden het openbaar terrein niet mogen
verontreinigen. Elke hondenbezitter is daarom verplicht de uitwerpselen van zijn hond op te ruimen.
Het is dus verstandig om als hondenbezitter altijd iets bij u te hebben om de uitwerpselen van uw hond
op te ruimen. De poep kan onderweg, in een zakje, in een afvalbak worden gedeponeerd. Thuis kan
een zakje met poep bij het restafval. Toegegeven, het is geen fris karweitje maar erin trappen is nog
minder fris.
Alleen op de aangewezen uitlaatvoorzieningen en in de berm buiten de bebouwde kom mag
hondenpoep blijven liggen. Hieronder leest u hier meer over.
Uitlaatvoorzieningen
Binnen de bebouwde kom zijn voorzieningen gemaakt waar hondenpoep mag blijven liggen. Deze
voorzieningen zijn herkenbaar aan de houten paaltjes met een afbeelding van een hondje. Er zijn drie
soorten voorzieningen: uitlaatplaatsen, ravotplaatsen en depodogs. De locaties van deze voorzieningen
zijn aangegeven op de plattegronden in deze folder.
Uitlaatplaatsen
De uitlaatplaatsen zijn grasvelden of grasstroken waar honden hun behoefte kunnen doen. De poep
hoeft er niet opgeruimd te worden. Iedere inwoner kan op loopafstand van huis een uitlaatplaats
vinden.
Ravotplaatsen
Ravotplaatsen zijn geschikt om honden lekker te laten rondrennen. De ravotplaatsen zijn veel groter
dan de gewone uitlaatplaatsen en zijn waar nodig goed afgeschermd met een omheining of heggen.
Ook hier mag de hondenpoep blijven liggen. De ravotplaatsen hebben geen afwijkend bordje maar
staan wel apart ingetekend op de plattegronden.
Depodogs
In wijken waar minder ruimte is om een uitlaatplaats aan te leggen zijn de zogenaamde depodogs
geplaatst. Dit zijn afsluitbare afvalbakken voor hondenpoep. De depodogs worden door de gemeente
regelmatig geleegd.

Schoonmaken van voorzieningen
De gemeente zorgt ervoor dat de uitlaatplekken gemiddels eens in de twee weken schoongemaakt
worden. Het grasmaaisel en de poep worden opgevangen en afgevoerd.
Los of aan de riem?
De gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op beperkte loopafstand van uw woning
hondenuitlaatplaatsen zijn aangelegd. Op weg naar en van de uitplaats moet uw hond aangelijnd zijn.
Deze aanlijnverplichting geldt ook buiten de bebouwde kom! Want hoe goed een hond ook is
opgevoed, het natuurlijk enthousiasme kan het wel eens winnen van de discipline. Een loslopende hond
kan dan heel gevaarlijk zijn voor het verkeer en beangstigend voor mensen die niet vertrouwd zijn met
honden. Op de uitlaatplaatsen of ravotplaatsen mogen honden wel los lopen, maar hondenbezitters
blijven verantwoordelijk voor wat de hond doet. Soms zijn uitlaatstroken aangelegd langs een weg. Op
deze stroken is het verstandig om vanwege de verkeersveiligheid de honden aangelijnd te houden.
Regels en controle
Uiteraard is het de bedoeling dat iedereen zich aan de regels houdt. De gemeentelijke Handhavers
Openbare Ruimte controleren of de regels worden nageleefd. Zij delen ook bekeuringen uit.
U kunt een boete krijgen als:
 uw hond zich bevindt op een kinderspeelplaats of zandbak;
 uw hond niet aangelijnd is, de aanlijnplicht geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom;
 uw hond buiten het uitlaatveld poept en u dit niet opruimt.
Hondenbelasting
Hondenbelasting is voor de gemeente een bron van inkomsten om allerlei zaken in het algemeen
belang te regelen. De gemeente Beuningen heeft ervoor gekozen dit belastinggeld alleen te gebruiken
voor het hondenbeleid. De gemeentelijke belastingdienst controleert regelmatig of er hondenbelasting
wordt betaald. Als bij controle blijkt dat u wel een hond heeft, maar geen hondenbelasting betaalt, kunt
u een boete krijgen.
Hondenpenning verplicht
Alle honden in de gemeente Beuningen moeten een hondenpenning dragen aan de halsband. Zo weet
de Handhaver Openbare Ruimte wie de bezitter is van een loslopende hond. Ook is dan direct duidelijk
dat de hond staat geregistreerd. De hondenpenning wordt verstrekt zodra de hond is aangemeld bij de
gemeente voor de hondenbelasting. Dit moet binnen 14 dagen nadat u een hond heeft aangeschaft.
Klachten en meldingen
De gemeente wil graag een schone omgeving en tevreden burgers. U kunt bij de gemeente terecht voor
uw vragen of klachten over bijvoorbeeld poepoverlast, het niet goed schoonhouden van een
uitlaatplaats of onveiligheid. U kunt hiervoor het speciale servicenummer 024-6780876 bellen. Binnen
drie werkdagen krijgt u een reactie of wordt het probleem verholpen. Blijkt het niet zo snel te kunnen
dan krijgt u als melder altijd bericht.
De regels op een rijtje
 Binnen de bebouwde kom in de gemeente Beuningen geldt een opruimplicht: hondenbezitters
moeten zelf de poep van hun hond opruimen.


Uitzondering opruimplicht: hondenbezitters kunnen hun hond de behoefte laten doen op de
daarvoor aangewezen hondenuitlaatplaatsen of ravotplaatsen. Deze worden door de gemeente
schoongemaakt.



In de hele gemeente geldt een aanlijnplicht, ook buiten de bebouwde kom. Een uitzondering
vormen de hondenravotplaatsen en de hondenuitlaatsplaatsen.



Er zijn terreinen waar u uw hond absoluut niet mag uitlaten. Het gaat hier om trapveldjes,
speelplaatsen, terreinen rondom scholen en recreatiegebieden.



Alle honden in de gemeente Beuningen moeten een hondenpenning dragen. De hondenpenning
wordt verstekt zodra de hond is aangemeld bij de gemeente voor de hondenbelasting.



Voor iedere hond moet hondenbelasting worden betaald. Het tarief van de hondenbelasting kunt u
vinden op de website van de gemeente, www.beuningen.nl.



De Handhaver Openbare Ruimte ziet toe op de naleving van de regels. Waar nodig zal een
procesverbaal opgemaakt worden.

Aangewezen hondenuitlaatplaatsen en ravotplaatsen
Weurt
 Sportlaan
 Jonkerstraat
 ARN-park
Beuningen
 Kloosterstaat
 Kapershof
 Burg. Geradtslaan/Houtduiflaan
 Korhoenlaan/Meerkoetlaan
 Burg. Van Suchtelenstraat/Gaard
 Kreekpark
 Wolfsbossingel
 Slottuin
 Lagunesingel
 Forelgracht
 Hosterdpark
 Boekweitveld/Fries, langs waterpartij
 Koolzaadveld/Zuil
 Wilhelminalaan/Leigraaf
 Hoefsmid
 Krommehoekstraat
 Antoniuslaan
 Heuvepark
 Pottenbakker (voorlopig)
 Palinggracht/Reekstraat
 Poldervaart/Reekstraat

(ravotplaats)

(ravotplaats)

(ravotplaats)
(toekomstige ravotplaats)
(toekomstige ravotplaats)

Ewijk
 Ireneplantsoen
 Burg. Blessinglaan
 Burg. Sprengerlaan
Winssen
 Kerkpad
 Uiterwaardweg Winssen
 Groenstrook langs A50, tussen Dijk en Ir. van Stuivenbergweg

(ravotplaats)
(ravotplaats)
(ravotplaats)

Bovenstaande beleidsregels zijn vastgelegd in de volgende besluiten van Burgemeester en wethouders
van Beuningen:






16-01-2001: notitie hondenbeleid 2000
13-02-2001: aanvullend voorstel notitie hondenbeleid
14-08-2001: uitvoering vastgesteld hondenbeleid
20-09-2005: evaluatie hondenbeleid; aanpassing uitlaatmogelijkheden
02-05-2006: aanwijzing tijdelijke hondenuitlaatplaats in wijk De Tinnegieter

