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Helmondse hondenwijzer
Als u één of meerdere honden heeft, betaalt u hondenbelasting. Met deze inkomsten zorgt de gemeente ervoor

2. Loslaatterreinen
Dit zijn meestal omheinde grasvelden waar u uw hond los mag laten en hondenpoep
mag blijven liggen. Meestal zijn deze terreinen zo groot dat uw hond echt vrij kan

dat er voorzieningen zijn om uw hond(en) in Helmond uit te

rennen. De gemeente reinigt ook deze terreinen.

laten. Door gebruik te maken van deze voorzieningen, helpt

3.Speelvelden

u uw buurt schoon te houden. En u voorkomt overlast bij

Een speelveld is een omheind grasveld waar uw hond los mag lopen, maar waar u

uw buurtgenoten. Voor iedereen dus meer woonplezier!

hondenpoep zelf moet opruimen.
4. Depodogs

In deze folder vindt u alle informatie over de voorzieningen in Helmond en de regels
die daarbij gelden.

Een depodog is een afvalbak met een hondenpoepzakjesautomaat. Ze maken het
gemakkelijker om hondenpoep op te ruimen. Deze bakken staan op diverse plekken in
de wijken, waar niet voldoende ruimte is voor andere voorzieningen. Zakjes met
hondenpoep mag u ook in de gewone afvalbakken of thuis in het restafval

Voorzieningen
De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van de hondenvoorzieningen.
Het streven is om binnen de bebouwde kom iedere hondenbezitter binnen een straal
van 350 meter van de woning een uitlaatvoorziening te bieden.

weggooien.
Het onderhoud van deze voorzieningen wordt zo goed mogelijk afgestemd op de
gebruiksintensiteit, om vervuiling en stank zo veel mogelijk te beperken.

Helmond heeft vier typen uitlaatvoorzieningen voor honden:
1. Uitlaatstroken
Dit zijn smalle stroken waar u de hond aangelijnd uit kunt laten en hondenpoep mag
laten liggen. De gemeente zorgt voor reiniging van deze stroken.
Enkele uitlaatstroken liggen langs drukke fietspaden of wegen. Dat is niet ideaal,
maar soms de enige mogelijkheid. Let daar extra goed op als u uw hond daar uitlaat
en houd de hond aan een korte lijn om ongelukken te voorkomen.

Hondenkaart
Op de hondenkaart kunt u zien waar de verschillende voorzieningen in de stad te
vinden zijn. De hondenkaart kunt u bekijken op www.helmond.nl.
Als u geen internet heeft, kunt u een gedrukt exemplaar opvragen bij de gemeente.
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Regels

Stadswachten controleren of de regels worden nageleefd. Enkele keren per jaar

In de Algemene plaatselijke verordening zijn regels opgenomen voor hondenbezitters.

houden zij intensievere controles op bekende overlastplekken. Stadswachten zijn

De belangrijkste regels zijn:

opsporingsambtenaren en bevoegd om te bekeuren. Zij kunnen u daarom vragen u te
identificeren. U bent verplicht aan dat verzoek te voldoen.

1. Identificatieplicht
Elke hond moet in de openbare ruimte -op straat dus- een halsband dragen voorzien
van naam en adres van de eigenaar, houder of verzorger.

Vragen of klachten?
Hebt u last van loslopende honden of van hondenpoep bij u in de buurt? Dan kunt

2. Aanlijnplicht

u bellen met de Stichting Stadswacht Helmond (telefoonnummer 0492- 845970) of

U bent verplicht uw hond buiten overal aan te lijnen, met uitzondering van de

mailen naar stadswacht@helmond.nl. Voor vragen of klachten over het onderhoud en

loslaat- en speelterreinen en delen van het buitengebied (die op de hondenkaart

al uw overige vragen over het gemeentelijk hondenbeleid kunt u bellen

staan).

(telefoonnummer 14 0492) of zie www.helmond.nl

3. Opruimplicht
U bent verplicht hondenpoep direct op te ruimen, behalve op uitlaatstroken, loslaat-

Informatie

terreinen, in gemeentelijke bossen en delen van het buitengebied (die op de honden-

Via de gemeentepagina en www.helmond.nl houden wij u op de hoogte van

kaart staan). Daarom bent u verplicht een zakje mee te nemen als u de hond uitlaat.

activiteiten, verbeteringen van de hondenvoorzieningen en wijzigingen in het
hondenbeleid. Ook in de Stadsgids vindt u de belangrijkste informatie over het

4. Verbodsgebieden

hondenbeleid.

U mag met uw hond op een aantal plaatsen (die op de hondenkaart staan) niet
komen. Deze plaatsen zijn voornamelijk kinderspeelplekken en het stadscentrum.
Afmelden?
5. Gevaarlijke of hinderlijke honden

Als u geen hond meer hebt of wanneer u met de hond uit Helmond verhuist, kunt u

Als het college uw hond gevaarlijk of hinderlijk vindt, kan van u worden verlangd dat

uw hond afmelden. U krijgt de hondenbelasting terug over de resterende maanden

u de hond een niet verwijderbaar identificatiekenmerk geeft en alleen kort aangelijnd

tot eind december. Het afmelden van uw hond(en) kan digitaal. Ga hiervoor naar

of gemuilkorfd uitlaat.

www.helmond.nl/digitaalloket. Hiervoor heeft u de DigiD-inlogcode nodig, die u ook
gebruikt bij de belastingaangifte.

