Honden uitlaten

Wat mag wel en wat mag niet?
Honden zijn onze trouwe viervoeters. Veel mensen hebben er plezier van.
Maar iedereen weet ook: Hondenpoep staat bovenaan de lijst van ergernissen.
Daarom heeft de gemeente Hilversum voor hondenbezitters de regels over het
uitlaten van honden op een rijtje gezet.

Zo zijn de regels in onze gemeente:
•
•
•

•

U mag uw hond in de gemeente Hilversum overal uitlaten, behalve in het
centrum en op kinderspeelplaatsen.
Uw hond moet binnen de bebouwde kom altijd aangelijnd zijn: op de weg,
in een park, plantsoen of groenstrook.
U mag uw hond niet laten poepen op voetpaden, kinderspeelplaatsen of
speelweiden. Mocht uw hond hier toch per ongeluk zijn behoefte doen
dan dient u de poep zelf op te ruimen. De hondenpoep mag in de gewone
afvalbakken worden weggegooid.
In de gebieden van het Goois Natuur Reservaat (GNR) mogen honden buiten de begrazingsgebieden los lopen. In de begrazingsgebieden geldt een
aanlijngebod, met uitzondering van De Hoorneboegse Heide.
In het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) is in sommige gebieden van
het GNR ook buiten de begrazingsgebieden een aanlijngebod van kracht.
Bij alle ingangen van het GNR staan de toegangsregels duidelijk vermeld.

Hondenpoep. Waar mag het dan wel?
Het liefst in de goot. Want ook in het gras of in het plantsoen hebben mensen
er last van.

Hondenpoepvrije zones
De gemeente heeft in overleg met bewonersorganisaties een aantal buurten tot
hondenpoepvrije zones verklaard. Deze zones zijn per 1 januari 2006 met borden
aangegeven. Binnen die zones wordt van u verwacht dat u overal en altijd de
hondenpoep van uw hond opruimt. In deze hondenpoepvrije zones zijn afvalbakken voor de hondenpoep geplaatst, die een aantal keren per week worden geleegd
en schoongemaakt. Bij de dierenspeciaalzaak in de buurt zijn goed zichtbare,
rode, composteerbare opruimzakjes verkrijgbaar, waarmee u de hondenpoep in
de afvalbakken kunt deponeren. Het is even wennen, maar met zo´n zakje is het
opruimen gemakkelijk te doen.

Handhaving
In de gemeente Hilversum zal regelmatig extra handhaving plaatsvinden. Bij
het overtreden van de regels, die op de
voorzijde van deze folder staan, wordt
een boete gegeven.

Heeft u suggesties voor een schonere
straat of klachten over hondenpoepoverlast, bel dan met het Servicemeldpunt van de gemeente Hilversum:
035-6292345. Meer informatie over de
hondenpoepvrije zones vindt u op de
website www.hilversum.nl (klik op
‘projecten’). Voor overige vragen kunt
u contact opnemen met dhr. J. van
Veenendaal, tel. 035-6292269.

