Hondenbeleid gemeente Doetinchem
Speciaal voor honden
uit Wehl
Voor de Wehlse broeklanden geldt
sinds de zomer van 2014 voor het hele
gebied een aanlijn- en opruimplicht.
Hier is voor gekozen omdat veel wandelpaden over particuliere grond lopen.
De eigenaren van deze grond willen
geen loslopende honden of uitwerpselen op ‘hun’ land. Om de regels helder
en duidelijk te houden is daarom voor
het hele gebied de aanlijn- en opruimplicht ingesteld. Geniet van dit mooie
gebied samen met uw hond maar
respecteer deze regels.

Geen honden in de wei!
Soms krijgt de gemeente klachten
van boeren over honden die in
een wei worden losgelaten. Ook al
staat er geen vee in de wei, laat er
nooit uw hond los! Honden kunnen
namelijk drager zijn van de parasiet
Neospora. Eet een koe van gras
waarop de hond gepoept heeft, dan
kan de koe hiervan ziek worden.
Koeien kunnen door Neospora miskramen of (veel) te vroege geboortes krijgen. Naast het verliezen van
de vrucht kan de schade voor de
boer flink in de papieren lopen. De
koe geeft de ziekte ook door aan de
kalveren waardoor ze allemaal ongeschikt worden voor verdere fokkerij.

Veelgestelde vragen
1. Waarom is in sommige wijken de
afstand tussen de losloopterreinen zo
groot?
De verdeling van de losloopterreinen is
afhankelijk van de beschikbare openbare ruimte. In Dichteren bijvoorbeeld
zijn meer losloopterreinen dan in het
centrum, omdat in Dichteren meer
openbaar groen is.

2. Waarom gaat een deel van de hondenbelasting naar de algemene middelen?
Ruim de helft van de betaalde hondenbelasting komt ten goede aan directe
en indirecte kosten ten behoeve van de
uitvoering van het hondenbeleid. Denk
bijvoorbeeld aan voorlichting, onderhoud en beheer van losloopterreinen
en de inzet van hondencontroleurs.
De rest van de inkomsten gaat naar de
algemene middelen. Hondenbelasting is
namelijk geen doelbelasting, waarbij de
opbrengsten ten goede moeten komen
aan het doel waarvoor de belasting
wordt geïnd. Oorspronkelijk was de
hondenbelasting vooral bedoeld om het
hondenbezit binnen de bebouwde kom
binnen de perken te houden.
3. Waarom mogen schapen wel overal hun
behoefte doen?
Schapenpoep heeft een andere samenstelling dan hondenpoep. Dit komt
omdat schapen planteneters zijn, terwijl
honden vlees eten. Schapenpoep stinkt
daardoor veel minder, is niet schadelijk
voor de begroeiing en verteert veel
sneller dan hondenpoep. Daarnaast
staan de schapen meestal achter een
omheining en op natuurlijke grasterreinen waar nauwelijks voetgangers
komen.
4. Wat kan ik doen aan mijn overmatig
blaffende hond?
Als eigenaar bent u verplicht geluidoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan.
Is uw hond een probleemblaffer? Dan
raadt de gemeente u aan contact op
te nemen met een hondenschool. De
mensen van een hondenschool kunnen
u vertellen welke oplossing het best bij
u en uw hond past. Zo bevordert u een
goed contact met uw buren. Adressen
en telefoonnummers van hondenscholen in de buurt vindt u op
www.doetinchem.nl.

5. Welke regels gelden er voor gevaarlijke
honden?
In de gemeente Doetinchem moeten
gevaarlijke honden op openbare plaatsen of op andermans terrein altijd kort
aangelijnd (maximaal 1,50 meter) zijn
en een muilkorf dragen. Ook moet een
gevaarlijke hond voorzien zijn van een
leesbaar, niet-verwijderbaar identificatiekenmerk in het oor of de buikwand.
Heeft een hond in uw omgeving een
mens of dier verwond? Doe hiervan
dan aangifte bij de politie. Dan wordt
beoordeeld of de hond als ‘gevaarlijk’
kan worden aangemerkt.
6. Waarom is er wel een hondenbeleid
maar geen kattenbeleid?
De gemeente krijgt niet alleen klachten over overlast van honden, maar
ook over katten. Het gaat dan vooral
om katten die hun behoefte doen in
andermans tuin of in de zandbak. Als
gemeente hebben we echter slechts
beperkte mogelijkheden om overlast
van katten aan te pakken. Wel kunnen we kattenbezitters tips geven die
kunnen helpen bij het oplossen van de
overlast:
• Laat de kat alleen op beperkte tijden
van de dag buiten
• Zorg in huis voor een schone kattenbak
• Omhein de tuin zodanig dat de kat de
tuin niet kan verlaten
• Een tuigje kan geen kwaad, wanneer
de tijd wordt genomen om de kat
eraan te laten wennen
Ondervindt u zelf overlast van katten? Dan heeft u wellicht iets aan de
volgende tips:
• praat met uw buren en probeer in
goed onderling overleg tot afspraken
te komen
• strooi regelmatig koffiedrab in de tuin
• spuit de kat nat met water als hij aan
het poepen is (met plantenspuit of
waterpistool)
• gebruik roofdiermest (verkrijgbaar bij
de grote dierenzaken)
• zet hertshoornolie in schaaltjes
onder planten en struiken (verkrijgbaar bij de drogist)
• strooi boomschors op het gras
• strooi ‘kattenschrik’ (korrels op basis
van kruiden en oliën)
• plant bodembedekkers in uw tuin,
katten houden van losse ruwe aarde

7. Waar kan ik een klacht indienen over
hondenoverlast in mijn omgeving?
Ondervindt u overlast van een hond en
wilt u hierover een klacht indienen? Bel
of mail dan naar het meldpunt onderhoud op telefoonnummer (0314) 377
444 of 444@doetinchem.nl. Wees zo
specifiek mogelijk en vermeld:
• de aard van de overlast
• het adres/de locatie
• het tijdstip waarop het meestal
gebeurt

Nooit te oud om te leren
In de gemeente Doetinchem zijn
verschillende hondenverenigingen
die gehoorzaamheidscursussen
verzorgen. Tijdens een hondencursus leert u de hond te gehoorzamen. Ook krijgt u tips over hoe
u uw hond kunt leren waar hij mag
poepen of plassen. Dit is niet alleen
weggelegd voor pups, ook oudere
honden kunnen dit nog leren! Kijk
voor adressen in het Digitaal Loket
op www.doetinchem.nl.

Heeft u een beperking?
Mensen met een beperking kunnen in
sommige gevallen een ontheffing krijgen
op de opruimplicht en/of aanlijnplicht.
Dit kan bijvoorbeeld als u eigenaar bent
van een (geregistreerde) hulphond of
blindegeleidehond. Neem in dat geval
contact op met ons meldpunt onderhoud via telefoonnummer (0314) 377
444 of stuur een e-mail naar 444@
doetinchem.nl. Samen met u wordt dan
gezocht naar een oplossing.

Voor vragen over het hondenbeleid
belt u naar het meldpunt onderhoud
op telefoonnummer (0314) 377 444
of stuurt u een e-mail aan
444@doetinchem.nl.
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Afvalbakken
U mag in elke afvalbak uw hondenpoep deponeren. Er zijn dus geen
aparte hondenpoepbakken meer.

gemeentewinkel in het stadhuis aan
de Raadhuisstraat 2 te Doetinchem.
NieU kunt alle folders ook downloaden
uwe
traa
via Shet
t Digitaal Loket op
www.doetinchem.nl.
A18
Voor vragen over het hondenbeleid belt u naar het meldpunt
onderhoud op telefoonnummer
(0314) 377 444 of stuurt u een
e-mail aan 444@doetinchem.nl.
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(Let op: boetebedragen dateren van

Hoe wordt het hondenbeleid gehandhaafd?
De gemeente Doetinchem heeft
een team handhaving. Zij geven u
voorlichting over het hondenbeleid
en over de maatregelen en voorzieningen in uw wijk. Daarnaast contro-

1 januari 2014. Bedragen kunnen
gewijzigd zijn.)

1
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Meer informatie
De folder die u nu leest gaat over
Wehl en Nieuw-Wehl. Wilt u een
folder over een ander(e) wijk/dorp
lezen? Deze zijn verkrijgbaar bij de

3

Losloopterrein
geen opruimplicht
Doesburgseweg (tussen
scoutinggebouw en
Fokkenkampseweg)
Hoek Kolkakker - Ziggel
Losloopterrein
wel opruimplicht
Deutseveldstraat
Nijverheidsweg
Weemstraat - Koksgoedweg
grens bebouwde kom
grens Wehlse Broeklanden

at

Losloopterreinen in
natuurgebieden
Binnen de gemeente Doetinchem
zijn twee grote losloopterreinen in
natuurgebieden:
• Stichting het Geldersch landschap
heeft een losloopterrein in de
Kruisbergse bossen achter het

Op beide losloopterreinen gelden de
volgende regels:
• Loslopen alleen op wegen en
paden;
• De hond moet onder appel staan;
• De overige bezoekers mogen geen
hinder ondervinden.

A18

M
leren de handhavers of hondenbezitters zich aan de afspraken houden.
Indien nodig wordt er een boete
opgelegd. De hoogte van de boete
varieert per overtreding:
• Niet opruimen van hondenpoep
op openbaar terrein binnen de
bebouwde kom: €140,• Niet aanlijnen van de hond op
openbaar terrein binnen de
b ebouwde kom: €90,• Niet aanlijnen en/of laten verblijven
van de hond op een speelterrein:
€140,• Geen deugdelijk opruimmiddel bij
je hebben binnen de bebouwde
kom: €90,-

tra

Losloopterreinen binnen de
bebouwde kom
Een losloopterrein
A18 is een stuk
openbaar groen waar de hond los
mag lopen en lekker kan rennen en
spelen. Op de meeste losloopterreinen geldt geen opruimplicht, maar
op een aantal kleine terreinen is het
wel verplicht de poep op te ruimen.
Op borden staat aangegeven als het
op het terrein verplicht is de hondenpoep op te ruimen. Op de kaart
hierboven ziet u waar de terreinen
zich bevinden en of er wel of geen
opruimplicht geldt.

Slingeland Ziekenhuis.
• Staatsbosbeheer heeft een losloopgebied op haar terrein in de
Slangenburg.
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Welke voorzieningen
zijn er?
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Binnen de bebouwde kom en in
de Wehlse Broeklanden
• Opruimplicht:		
iedere hondenbezitter is verplicht de hondenpoep overal op
te ruimen, behalve op een aantal
grote losloopterreinen. Om welke
losloopterreinen dit gaat ziet u op
de kaart hiernaast.
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Als het gaat om het uitlaten van honden gelden er binnen de bebouwde
kom en de Wehlse Broeklanden
andere afspraken dan buiten de
bebouwde kom. We zetten ze voor u
op een rij:
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Aan welke afspraken
dient u zich te houden?

Buiten de bebouwde kom
• Natuurgebieden:
in natuurgebieden dient u uw
hond aangelijnd te houden zodat
het wild niet wordt verstoord. De
aanlijnplicht wordt hier met borden
aangegeven.
• Openbare weg:
langs de openbare weg geldt geen
aanlijnplicht.
• Particulier terrein:		
let op dat particuliere grond
eigenaren ook vaak een aanlijnplicht hanteren. Denk bijvoorbeeld
aan schouwpaden van het waterschap of waterwingebieden van
Vitens. De aanlijnplicht wordt dan
vaak met borden aangegeven.
Twijfelt u? Houd uw hond dan aan
de lijn!
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Regelmatig wordt door h andhavers
van de gemeente Doetinchem
gecontroleerd of hondenbezitters
zich aan deze afspraken houden.
Wie dit niet doet, riskeert een forse
boete. In deze folder leest u precies
welke afspraken er zijn gemaakt. Ook
krijgt u antwoord op veelgestelde
vragen en ziet u welke voorzieningen
er voor honden zijn in uw wijk.

• Opruimmiddel:		
iedere hondenbezitter is verplicht een opruimmiddel bij zich
te hebben dat bestemd is voor
het opruimen van hondenpoep
(bijvoorbeeld een plastic zakje of
een schepje).
• Aanlijnplicht:		
het is verplicht de hond aan
te
Da
sse
nb
lijnen, behalve op losloopterreinen.
oo
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Aanlijnen moet gebeuren met een
llee
riem of lijn. Elektronisch aanlijnen
is niet toegestaan.
• Verboden voor honden:
honden mogen overal komen,
b ehalve op sport- en trapvelden en
speelplaatsen.
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Niemand vindt het fijn om in de
hondenpoep te stappen. Ook krijgen we liever geen hond achter ons
aan als we een rondje hardlopen.
Daarom geldt er in de gemeente
Doetinchem een aantal afspraken
als het gaat om het uitlaten van
honden. Deze afspraken liggen
vast in het Doetinchemse hondenbeleid.
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