Ruimte voor
honden

Ruimte voor honden
Honden: voor de één een maatje en voor de ander een ergernis. Deze ergernis heeft vaak te
maken met het niet opruimen van hondenpoep. Daarnaast laat niet iedereen zijn hond uit
op de daarvoor bestemde plaatsen. Om overlast van honden(poep) te beperken heeft het
gemeentebestuur een hondenbeleid vastgesteld met regels voor het uitlaten van honden.

De basis is simpel:
- een hond moet in de openbare ruimte van Papendrecht aangelijnd zijn;
- als de hond poept, ruimt de begeleider de poep op.

Hierop zijn twee uitzonderingen:
- gebieden waar honden los mogen lopen: ‘uitrenterreinen’, poep opruimen mag, hoeft niet
- gebieden waar honden niet mogen komen: ‘verboden-voor-hondenterreinen’, bijvoorbeeld
speelterreintjes en trapveldjes.
De gebieden zijn aangegeven met onderstaande borden:

Uitrenterrein

Verboden-voor-hondenterrein

Honden mogen hier los lopen

Honden mogen hier niet komen

Hoewel honden op uitrenterreinen los mogen lopen, blijft de eigenaar of begeleider aansprakelijk
voor het gedrag van de hond. De eigenaar/begeleider moet ervoor zorgen dat zijn hond geen
overlast, schade of gevaar oplevert voor de omgeving.
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Op de kaart in deze folder kunt u zien waar de verschillende gebieden zijn. De uitrenterreinen
worden met blauw aangegeven en de verboden-voor-hondenterreinen met rood.
Het naleven van de regels vermindert de grootste ergernis in Papendrecht, draagt bij aan een
prettige woonomgeving en is vriendelijker voor het milieu.
De gemeente heeft buitengewone opsporingsambtenaren in dienst. Zij hebben als taak te
controleren of de regels nageleefd worden en zo nodig handhavend op te treden.
Misstanden kunt u melden via onze website www.papendrecht.nl
(Meldpunt Veiligheid, Leefbaarheid en Onderhoud) of via telefoonnummer 14 078.
Deze brochure verwoordt de regels die in artikel 2:57
en artikel 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn gesteld (zie kader).

Algemene Plaatselijke Verordening
Artikel 2:57 Loslopende honden
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak
of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
c. op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of
houder duidelijk doet kennen.
2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a niet geldt.
3. De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voorzover de eigenaar of houder van
een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden of als een eigenaar of
houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht de uitwerpselen van de hond onmiddellijk te
verwijderen, als de hond zich van zijn uitwerpselen ontdoet:
a. op een openbare plaats;
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak
of speelweide;
c. op een andere door het college aangewezen plaats.
2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het gebod genoemd in het eerste lid, onder a niet geldt.

4

5

6

x
21
19
18

20

16
15
14
13
12

De exacte locatie van de losloopterreinen en verboden-voor-hondenterreinen kunnen op de kaart
enigszins afwijken van de werkelijke
situatie.

9

De kaart van Papendrecht is voor de
leesbaarheid in 15 delen geknipt.
Op de volgende pagina’s kunt u de
gebieden in detail bekijken.
De cijfers op de kaart verwijzen naar
de paginanummers in deze folder.
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Overzichtkaart indeling gebieden
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Colofon
Deze folder is een uitgave van de gemeente Papendrecht.
Wijzigingen voorbehouden.
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