Wij wensen u en uw hond veel
plezier in de gemeente Drimmelen!

Ruimte voor uw hond,
binnen grenzen
De gemeente Drimmelen is blij met honden. Honden
hebben een belangrijke rol, want ze zorgen voor beweging,
sociale contacten, sociale controle en veiligheid op straat.
Kortom, honden zijn goed voor ons en voor de samenleving!
In deze folder zijn de regels terug te vinden die in de gemeente
Drimmelen voor honden gelden. Op de kaartjes is aangegeven
waar de hondenlosloopgebieden, hondenpoepbakken en de
bebouwde kom zich bevinden.

Hondenlosloopgebieden
U vindt de terreinen op de volgende plaatsen*:
Terheijden:
• Langs de Markdijk, van de Liedekerkestraat tot aan
het begin van de Markkant
• Ganzenweel, grasstrook tussen het wandel-/fietspad
met bomenrij en waterloop
Lage Zwaluwe: • Terrein gelegen achter Ameroever 57 tot en met 61
• Aan de Pastoor van Hooijdonklaan (tijdelijk losloopgebied)
• IJsbaan (Amerweg), 1 april - 1 oktober (onder voorbehoud)
Made:
• Terrein bij de Schietberglaan, ingang vanaf Lijsterhof
• Haasdijk-Oost, meest zuidelijke strook, tegen
de snelweg A59 aan
• Gemeentehuis, gedeelte van het park aan de kant
van de Meidoornlaan/Hoefkensstraat
Wagenberg:
• Terrein achter De Vlasselt
Drimmelen:
• Zuidelijke boomgaard (achter ’t Fort)
Hooge Zwaluwe: • Hier is geen hondenlosloopgebied, want er is voldoende gelegenheid
om honden los te laten in het buitengebied
Honden niet overal welkom
Kinderen kunnen flink ziek worden van de spoelworm die in hondenpoep voorkomt. Daarom zijn honden
niet welkom op kinderspeelplaatsen, in zandbakken en op speel- en schoolterreinen, ook niet als ze
aangelijnd zijn. Verder zijn honden niet welkom op begraafplaatsen, sportvelden en in natuurpark De Liniehof.
Controle en toezicht
In onze gemeente controleren de politie en twee buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) het naleven
van de bovenstaande regels. Zij kunnen u hierop aanspreken en een boete uitdelen als u zich niet aan
de regels houdt. De boete bedraagt € 90,- of € 140,- (tarief 2016).
*de terreinen richten we in de loop van 2016 verder in
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Regels
Om uw hond prettig uit te kunnen laten - zonder overlast - hebben we in de
gemeente Drimmelen een aantal regels, die in de APV (onze gemeentelijke
verordening) zijn vastgelegd. Wilt u weten waar u als hondenbezitter aan
toe bent? U vindt de regels hieronder!
Opruimen van hondenpoep
Binnen de bebouwde kom bent u verplicht om de poep van uw hond op
te ruimen. Zo houden we het samen schoon! Verspreid over de kernen zijn
verschillende afvalbakken en poepbakken (speciaal voor hondenpoep)
te vinden.
Loslaten van uw hond
Ook bent u binnen de bebouwde kom verplicht om uw hond aan te lijnen,
met uitzondering van de losloopgebieden. Deze losloopgebieden hebben we
ingericht, zodat u uw hond naar hartelust kunt loslaten. De losloopgebieden
en de hondenpoepbakken zijn in deze folder met een kaartje weergegeven.
Buiten de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom hoeft u de hondenpoep niet op te ruimen en
mag uw hond los. Natuurlijk alleen als dat veilig kan en met respect voor
anderen en de omgeving.

Bebouwde kom

Terheijden

Wagenberg

Legenda
Hondenpoepbakken

Drimmelen

Losloopgebied
Bebouwde kom

Legenda
Hondenpoepbakken

Drimmelen

Hooge Zwaluwe

Losloopgebied
Bebouwde kom

