
Hond aanlijnen?
Poep opruimen? 
DAAR WORDT IEDEREEN BLIJ VAN!
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De hond: Voor veel inwoners een trouwe kameraad
De beste vriend van een hondenbezitter is de hond. Hij zorgt voor plezier 
en levendigheid, maakt onderdeel uit van het huishouden en is een trouwe 
kameraad. Honden zorgen ervoor dat hun bazen meer lichaamsbeweging 
krijgen en sociale contacten hebben. Het is fi jn om met de hond buiten 
te lopen. Dat kan ook prima in De Ronde Venen. De gemeente geeft 
honden graag de ruimte, maar wil tegelijkertijd voorkomen dat ze overlast 
veroorzaken voor anderen. De grootste ergernis is hondenpoep. Soms 
zorgen honden voor angst en irritatie. Om ervoor te zorgen dat u en uw 
hond  buiten kunnen genieten, en anderen hier geen last van hebben, zijn 
er drie belangrijke regels: 

• Elke hond moet in de bebouwde kom aangelijnd zijn
• Honden zijn niet welkom op speelplaatsen voor kinderen
• Degene die de hond uitlaat moet de hondenpoep opruimen

Deze regels staan vermeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
van onze gemeente en zijn na te lezen via www.overheid.nl.

Hiermee houden we onze leefomgeving voor iedereen gezellig, gezond en 
schoon. 
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Hond aan de riem
Binnen de bebouwde kom is er een aanlijnplicht. U mag uw hond dus 
niet zomaar los laten lopen. Hoe goed uw hond ook is opgevoed, het 
enthousiasme van de hond kan het wel eens winnen van de discipline. 
Een loslopende hond kan gevaarlijk zijn voor auto’s en fi etsers. Bovendien 
is niet iedereen vertrouwd met honden.

Even uitrennen in losloopgebieden
Uiteraard wilt u uw hond ook af en toe vrij laten rennen en spelen. Dat 
kan in het buitengebied en in de aangewezen losloopgebieden in de 
bebouwde kom. Hier hoeft u uw hond niet aan de lijn te houden. Ook hier 
geldt dat u de uitwerpselen van uw hond  moet opruimen. De gemeente 
heeft in deze gebieden automaten met gratis  poepzakjes en afvalbakken 
geplaatst.
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Honden niet welkom op speelplaatsen voor 
kinderen
Kinderen moeten onbezorgd kunnen spelen, zonder overlast van 
hondenpoep. Daarom zijn kinderspeelplekken, speelweiden en andere 
door de gemeente aangewezen plekken verboden terrein voor honden. 

Hondenetiquette
Voor meer begrip en minder ergernissen
Kent u de Hondenetiquette al? De Hondenetiquette zijn 10 algemeen 
geaccepteerde gedragscodes voor hondenbezitters om zo met elkaar 
een fi jnere samenleving met honden te creëren. De Hondenetiquette is 
ontwikkeld door Renate Steinfort (Life Coach Company) en Jennifer de 
Jongh (Hulphonden voor Autisme). 
Het is belangrijk dat hondeneigenaren van de hondenetiquette op de 
hoogte zijn. Op die manier is er meer begrip en zijn er minder ergernissen. 
Want een tolerante, veilige en vriendelijke samenleving voor ons en onze 
honden maken we samen.
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Hondenetiquette:
• Houd je hond zichtbaar onder controle bij het passeren van 

ruiters, fi etsers, wandelaars en joggers
• Lijn je hond aan als je een andere aangelijnde hond passeert.
• Lijn je hond aan als je ziet dat de ander zijn hond ook aanlijnt
• Laat je loslopende hond nooit naar een aangelijnde hond 

toelopen.
Deze is niet voor niets aangelijnd: agressief, ziek, loops, kreupel 
etc.

• Laat aangelijnde honden geen contact met elkaar maken
Dit zorgt voor onnodige spanningen bij de honden met eventueel 
agressie tot gevolg.

• Grijp in als tijdens spel het er te ruw aan toe gaat
• Heb er begrip voor dat niet alle honden willen spelen met elkaar
• Laat werkende honden (hulphonden, blindengeleidehonden, 

politiehonden en honden waar mee getraind wordt door 
eigenaren) hun taak uitvoeren en laat hen met rust tijdens hun 
werk. Lijn uw hond aan en loop door. De honden en eigenaren 
zullen u dankbaar zijn. 

• Heb begrip voor niet-hondenmensen en hun ruimte
• Toon dankbaarheid als men rekening met jou en je hond houdt

Hondeneigenaren zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun hond, 
maar ook voor de ruimte die zij innemen met hun hond. Dat betekent, 
bijvoorbeeld, dat je je hond bij je houdt als anderen (met of zonder hond) 
passeren,  dat je je hond zo opvoedt dat hij naar je luistert en je hem terug 
kunt roepen en aan kunt lijnen als de situatie dit van je vraagt.
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Gele hond - Deze hond heeft meer ruimte nodig
Mocht u een hond zien met een gele doek of een geel lint om zijn nek, 
of een geel lint aan zijn riem of tuigje, betekent dit dat dit een hond is 
die afstand nodig heeft van andere honden. Er zijn meerdere redenen 
waarom een hond niet benaderd kan worden en meer ruimte nodig heeft 
(medische redenen, hond is in training, hond is in therapie of de hond is 
bang en/of reactief in de buurt van andere honden.
Dus wanneer u het ‘Gele Hond’ teken ziet, nader de hond en de eigenaar 
niet met uw eigen hond, want het gele teken geeft aan dat de hond niet 
ontspannen is als andere honden dichtbij komen. 
Dus voor beide hondenbezitters geldt: Houd voldoende afstand, zodat u 
elkaar kunt ontwijken.

pup in training loops ziek oud besmettelijk nerveus
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Hondenpoep, weg ermee!
Iedereen, met of zonder hond, vindt poep aan zijn/haar schoenen vies. 
Hetzelfde geldt voor poep aan wielen van een rolstoel, kinderwagen of 
buggy.  Hondenpoep op straat of in het groen is niet alleen vervelend 
en vies, maar ook ongezond. In hondenpoep zitten vaak eitjes van 
spoelwormen. Vooral kleuters kunnen daardoor makkelijk besmet raken.
In de hele gemeente De Ronde Venen geldt een opruimplicht. Dat 
betekent dat u overal zelf de poep van uw hond moet opruimen. Zorg er 
daarom voor dat u altijd een zakje meeneemt als u de hond uitlaat. Volle 
zakjes kunt u kwijt in alle afvalbakken. In elke gemeentelijke afvalbak mag 
u uw zakje met hondenpoep gooien. Wilt u zo vriendelijk zijn om de zakjes 
dicht te knopen? Dat scheelt een heleboel viezigheid en stank. Langs 
populaire uitlaatroutes staan op sommige plekken automaten met gratis 
zakjes.
De locaties van de prullenbakken en de zakjesautomaten kunt u vinden op 
een kaart op de website van de gemeente (www.derondevenen.nl)
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Gratis hondenpoepzakjes 
U hoeft het niet alleen te doen. De gemeente helpt ook een handje. Dat 
doen wij door afvalbakken te plaatsen langs populaire uitlaatroutes. Ook 
staan er op verschillende plekken zakjesautomaten.  Hondenbezitters 
kunnen ook gratis zakjes ophalen waarmee de uitwerpselen makkelijk op 
te ruimen zijn.

De zakjes zijn af te halen bij: 
• het gemeentehuis
• de afvalbrengstations in Abcoude en Mijdrecht
• de Servicepunten

ht
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Wat levert het allemaal op?
In de eerste plaats natuurlijk minder ergernis, meer begrip voor de 
niet-honden bezitters en een schonere woonomgeving voor iedereen. 
Kinderen hebben minder kans om ziektes op te lopen. Groenstroken 
worden weer groenstroken.
Hondenbezitters weten precies waar ze aan toe zijn en er zijn voldoende 
mogelijkheden om de regels na te leven. 
En heel belangrijk: Honden worden weer gezien zoals ze zijn: lieve dieren 
die met hun bazen een hoop plezier beleven. 
Uiteraard geldt: Zonder medewerking van hondenbezitters en andere 
inwoners geen succes!

Identifi catieplicht
Er geldt een identifi catieplicht voor honden. Elke hond moet voorzien zijn 
van een chip of een halsband met adreslabel van de eigenaar. Alle pups 
die sinds 1 april 2013 geboren worden, moeten binnen 7 weken na de 
geboorte gechipt worden. Vervolgens moeten ze binnen 8 weken na de 
geboorte geregistreerd zijn bij een aangewezen databank.

Honden in De Ronde Venen
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Hondenbelasting
Als u als inwoner van de gemeente De Ronde Venen één of meerdere 
honden heeft, moet u hiervan aangifte doen en hondenbelasting 
betalen. U moet voor iedere hond afzonderlijk aangifte doen. Op 
www.gemeentebelastingenamstelland.nl vindt u het formulier om uw 
hond(en) aan te melden. Als er in de loop van het jaar iets verandert, moet 
u dat schriftelijk aan de gemeente doorgeven. 
Als u verhuist naar een andere gemeente, krijgt u de hondenbelasting 
over het resterende aantal volledige maanden van het jaar terug. U hoeft 
hiervoor niets te doen. 
Is uw hond overleden of verkocht dan kunt u de hondenbelasting voor het 
resterende aantal volledige maanden van het jaar terugkrijgen. Dit moet u 
wel aan de gemeente laten weten. 
U kunt het aan- en afmeldformulier ook tijdens de openingstijden bij het 
gemeentehuis ophalen.
Vergeet uw hond niet aan te melden, anders riskeert u een boete!

Vrijstelling hondenbelasting
Voor sommige honden geldt een belastingvrijstelling. Het gaat hierbij 
om honden met een bijzondere functie. Deze honden moeten wel 
aangegeven worden bij de gemeente. Meer informatie hierover vindt u op 
www.gemeentebelastingenamstelland.nl.
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