
Regels voor baas en hond 
 
De gemeente ontvangt regelmatig klachten over hondenpoep. Het achterhalen van de dader 
en zijn baasje is vaak lastig of onmogelijk. Uit de resultaten van de leefbaarheidenquête blijkt 
elk jaar weer hetzelfde: iedereen ergert zich aan hondenpoep. Het is ergernis nummer 1. Ook 
in Ugchelen. De gemeente krijgt veel klachten over hondenoverlast in Ugchelen. De klachten 
richten zich met name op hondenpoep en de overlast van loslopende honden.  
 
In veel gezinnen is de hond een geliefde huisgenoot en wellicht een kameraad voor de kinderen. Ook 
voor anderen kan de hond plezierig zijn. Dit willen we allemaal graag zo houden. 
 
De gemeente probeert bij het inrichten van de stad zoveel mogelijk plekken vrij te houden voor het 
uitlaten van honden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het realiseren van hondenuitlaatplaatsen en het 
plaatsen van speciale afvalbakken in het centrum. De uitlaatplaatsen en afvalbakken worden 
regelmatig gereinigd. Al deze maatregelen worden betaald met de inkomsten vanuit de 
hondenbelasting.   
 
Uitlaatplaatsen  
Zolang anderen niet worden lastig gevallen, kunnen honden vrij rennen en stoeien op de 
uitlaatplaatsen. Daarnaast mag de hond hier zijn behoefte doen. Mits aangelijnd geldt dit ook voor de 
grotere plekken met struiken in het openbaar groen. Op straten, trottoirs, gazons, groenstroken van 
gras is het niet toegestaan. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren, dan moet de eigenaar van de hond 
de uitwerpselen opruimen. Honden mogen geen kinderspeelplaatsen betreden. Wij zien vaak dat op 
de aanlooproutes naar de hondenuitlaatplaats de hond zijn behoefte al laat vallen. Dikwijls midden op 
of direct aan de rand van het looppad. Dit is niet toegestaan. Wij willen de eigenaren dringend 
verzoeken hierop te letten en de uitwerpselen op te ruimen. 
 
De gemeente Apeldoorn probeert de hondenuitlaatplaatsen(HUP’s) op 400 meter, op ongeveer zes 
minuten loopafstand te realiseren. Dit lukt niet altijd, maar er wordt wel naar gestreefd. Verzoeken 
voor HUP’s worden altijd serieus behandeld en bekeken wat de mogelijkheden zijn. Dit gebeurt in 
overleg met de stadsdeelbeheerders van de gemeente en de wijk- en buurtraden. Kijk op 
www.apeldoorn.nl voor de dichtstbijzijnde hondenuitlaatplaats bij u in de buurt.  
 
Aan de lijn 
Buiten de hondenuitlaatplaatsen moet de hond aan de lijn. Het aanlijnen van een hond lijkt geen 
diervriendelijke maatregel. Toch is het erg belangrijk. Wandelaars en fietsers stellen niet altijd de 
uitgelaten vriendelijkheid van een hond op prijs of weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. 
Daarnaast wil de gemeente zo veel mogelijk voorkomen, dat het dier een ongelukje krijgt of bij een 
verkeersongeval betrokken raakt. 
 
Boete min. €85,- 
Zoals er regels thuis zijn voor de hond, zijn die er ook voor de baas. Als hondenbezitters de regels in 
acht nemen, zal de overlast afnemen en kan iedereen met plezier van de hond genieten. Houdt u 
zich niet aan de regels? Dan krijgt u een boete:  
• € 85,- voor een loslopende hond op een weg binnen de bebouwde kom  
• €120,- voor een (loslopende) hond op een kinderspeelplaats, zandbak, speelweide en 

dergelijke  
• €120,- voor een hond die poept en de baas ruimt het niet op 
 
De komende tijd zal team handhaving openbare ruimte(THOR) hier nog strenger op handhaven om 
de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
 
Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over de hondenuitlaatplaatsen, kijkt u dan op www.apeldoorn.nl of neem 
contact op via het telefoonnummer 14 055.  


