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Wist u dat

Uitlaatvoorzieningen

Opruimplicht

Uw hond buiten de
uitlaatvoorzieningen in de
hele gemeente aangelijnd
moet zijn?

De dichtstbijzijnde
uitlaatvoorzieningen vindt u
op de bijgevoegde kaarten.

Hondenpoep alleen mag
blijven liggen op de
uitlaatvoorzieningen en
buiten de bebouwde kom.

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
meeste depodogs zijn
voorzien van plastic zakjes
om de hondenpoep mee op
te rapen.

Regels voor het uitlaten van
honden
In de gemeente Beuningen gelden regels voor het uitlaten van
honden. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). De belangrijkste informatie vindt u in deze folder.
Ook zijn er kaarten bijgevoegd met de locaties van de
uitlaatvoorzieningen.

Opruimen hondenpoep
Als hondenbezitter bent u verplicht de uitwerpselen van uw hond op
te ruimen. Het is dus verstandig om altijd iets bij u te hebben om
hondenpoep op te ruimen. De poep kan onderweg, in een zakje, in
een Depodog of 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.

Uitlaatvoorzieningen
Binnen de bebouwde kom zijn uitlaatvoorzieningen gemaakt waar
hondenpoep mag blijven liggen. De gemeente zorgt ervoor dat de
uitlaatvoorzieningen regelmatig worden schoongemaakt. Deze
uitlaatvoorzieningen zijn herkenbaar aan de houten paaltjes met een
afbeelding van een hondje. Er zijn twee soorten uitlaatvoorzieningen:
uitlaatplaatsen en ravotplaatsen. De locaties van deze voorzieningen
staan op de plattegronden bij dit informatieblad.
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Uitlaatplaatsen

Ravotplaatsen

Uitlaatplaatsen zijn grasvelden of
grasstroken waar honden hun behoefte
kunnen doen. De poep mag hier blijven
liggen. Iedere inwoner vindt op
loopafstand van zijn huis zo’n
uitlaatplaats.

Ravotplaatsen zijn uitlaatplaatsen die
geschikt zijn om honden lekker te laten
rondrennen. Deze vindt u op de
bijgevoegde kaarten. De ravotplaatsen zijn
omheind met een hekwerk of heg. Ook hier
mag de hondenpoep blijven liggen.

Los of aan de riem?
In de hele gemeente geldt een aanlijnverplichting, ook buiten de
bebouwde kom. De meeste honden zijn goed opgevoed. Toch wint
het enthousiasme wel eens 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
uitlaatvoorzieningen mogen honden wel loslopen maar
hondenbezitters blijven verantwoordelijk voor hun hond. Sommige
uitlaatplaatsen vooral de uitlaatstroken langs een weg, zijn minder
geschikt om een hond los te laten. Houd de veiligheid van uw hond
en van anderen goed in de gaten.

Hondenbelasting

Regels en controle
Uiteraard is het de bedoeling dat iedereen
zich aan de regels houdt. De gemeentelijke
Handhaver Openbare Ruimte controleert of
de regels worden nageleefd en deelt
bekeuringen uit als dit nodig is. U kunt een
boete krijgen als:
- uw hond zich bevindt op een
kinderspeelterrein;
- uw hond buiten de
uitlaatvoorzieningen niet is
aangelijnd;
- uw hond buiten een
uitlaatvoorziening poept en u dit niet
opruimt.
Van Heemstraweg 46
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Telefoonnummer 14 024
www.beuningen.nl

Hondenbezitters zijn verplicht om
hondenbelasting te betalen. Het
gemeentelijke belastingkantoor Munitax
controleert hier regelmatig op. Met de
hondenbelasting die de gemeente
ontvangt, betaalt zij aanleg en het
schoonmaken van de
uitlaatvoorzieningen, het hondenbeleid, de
communicatie en de controles of de
hondenbezitters zich aan de regels
houden. Alles over het aan- en afmelden
van uw hond vind u op www.munitax.nl
Sinds 1 januari 2015 geeft de gemeente
Beuningen geen hondenpenningen meer
uit. Meldt u uw hond aan, dan ontvangt u
dus geen hondenpenning meer. Honden
die nu wel een penning hebben hoeven
deze sinds 1 januari niet meer verplicht te
dragen.

twitter.com/gem_beuningen
facebook.com/gem.beuningen
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