‘Kinderen spelen buiten, krijgen het aan hun
schoenen,
Nemen het mee in huis en dan maar weer
schrobben en boenen’.

Er zijn in ons land en zeker in de gemeente Stein
veel hondenliefhebbers. Deze honden zorgen
naast plezier ook voor een berg uitwerpselen en
veroorzaken daarmee veel overlast. De gemeente
Stein heeft een hondenbeleid opgesteld om deze
overlast tegen te gaan.
Dit beleid is niet alleen gericht op een
noodzakelijke medewerking van de hondenbezitter
maar ook op de afdwingbaarheid van die
medewerking. In deze folder worden dit beleid en
de daarbij behorende regels beschreven.
Gezondheidsrisico’s
Hondenpoep is niet alleen vies en onhygiënisch,
het vormt ook een risico voor de gezondheid.
Spelende kinderen zitten regelmatig met hun
handen aan hun mond. Wanneer zij in aanraking
komen met hondenpoep kunnen zij besmet raken
met de hondenspoelworm. Een infectie met deze
worm kan leiden tot griepachtige klachten en in
ernstige gevallen zelfs tot hersenvlies- of
oogontsteking. Hondenuitwerpselen die blijven
liggen kunnen ook, het voor de honden dodelijke
canine-parvo-virus, verspreiden.

Hondenpoepbakken
Op diverse terreinen van de gemeente Stein
bevinden zich hondenpoepbakken. Wanneer de
hond zijn behoefte heeft gedaan, kan de
hondenbezitter de uitwerpselen in de speciale
hondenpoepbakken deponeren. Deze worden
door de gemeente regelmatig geleegd,
schoongemaakt en onderhouden. Om
(stank)overlast te voorkomen wordt dit minimaal
één keer per week gedaan.
De plaats van de hondenpoepbakken binnen de
gemeente Stein staan (m.i.v. september 2005) op
de site www.gemeentestein.nl en ligt ter inzage bij
het Infocentrum in de hal van het gemeentehuis.
Honden aan de lijn
Het aanlijngebod wil zeggen dat hondenbezitters
hun hond(en) binnen èn buiten de bebouwde kom
met uitzondering van losloopterreinen altijd aan de
lijn moeten houden. Dit beperkt het ongemak voor
de omgeving en voorkomt gevaarlijke situaties.
Bijvoorbeeld honden die plotseling de weg
oversteken of achter voetgangers en fietsers aan
gaan.

Opruimplicht voor de baas
De natuur laat zich niet dwingen: het kan
gebeuren dat een hond op weg naar zijn
uitlaatplaats zijn behoefte doet op een plek waar
dat niet mag. Daarom is de hondenbezitter
verplicht een ruimmiddel bij zich te dragen als
hij/zij de deur uitgaat met zijn/haar hond binnen de
bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom geldt de
opruimplicht alleen op fiets- en voetpaden.
Diverse hulpmiddelen zijn te gebruiken om de
hondenpoep op te ruimen, bijvoorbeeld:
poepschepjes en –zakjes maar ook een stuk
krantenpapier of een plastic zakje voldoen. Op
verzoek van een buitengewoon
opsporingsambtenaar van de gemeente moet de
hondenbezitter dit opruimmiddel kunnen tonen.

Waar mag uw hond niet komen?
Op een aantal (openbare) terreinen mogen geen
honden komen. Denk hierbij aan speel- en
trapvelden voor kinderen, sportvelden,
recreatieterreinen en zandbakken. Ook binnen
openbare ruimten als het gemeentehuis,

Dit is een uitgave van de gemeente Stein. Voor vragen met betrekking tot het aanlijngebod, de losloopgebieden en de
opruimplicht kunt u contact opnemen met de gemeente Stein.

zwembaden, sporthallen, kerken en dergelijke is
de aanwezigheid van honden niet gewenst.

Het verbod geldt niet voor; geleidehonden, op
begraafplaatsen en het recreatieterrein
Steinerbos. Hier is de aanwezigheid van honden
toegestaan mits deze aangelijnd zijn. In gebieden
waar het verboden is voor honden, wordt dit met
borden aangegeven.
Losloopgebieden
Waar op andere terreinen de hond aangelijnd
moet zijn, hoeft dit in de losloopgebieden niet. De
losloopgebieden liggen voornamelijk in
groengebieden, langs de Maas en het
Julianakanaal. Ook op onverharde wegen buiten
de bebouwde kom mogen honden los rond lopen.
De losloopgebieden worden met borden
aangegeven. In de losloopgebieden moeten
honden wel gehoorzamen (onder appèl staan).
Let er in de losloopgebieden op dat honden niet
op privé terrein komen. Wegen en bermen zijn
vaak van de gemeente, erven,akkers, weiden en
velden zijn privé bezit.
De losloopgebieden zijn ook op
www.gemeentestein.nl en bij het Infocentrum in te
zien.
Handhaving
Met ingang van september 2005 is in de
gemeente Stein een buitengewoon
opsporingsambtenaar aangesteld. Deze ziet toe
op de naleving van de regels van het
hondenbeleid. Mocht dit niet het geval zijn, dan
schrijft de ambtenaar een proces-verbaal uit.
Constateert u misstanden en wilt u dat de
opsporingsambtenaar bepaalde zaken of plekken
eens extra controleert, stuur een email (ovv
opmerkingen hondenuitlaatbeleid) naar
info@gemeentestein.nl.
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Hondenuitlaatbeleid
(van losloopgebied tot opsporingsambtenaar)

