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Hondenbeleid
Gemeente Waalwijk heeft een hondenbeleid. Dit beleid zorgt ervoor 
dat honden en hondenbezitters ruimte hebben om te wandelen, 
rennen en spelen zonder anderen overlast te bezorgen. In deze 
folder leest u wat het hondenbeleid inhoudt. Op de wijkkaarten ziet 
u waar wat is toegestaan.

Als hondenbezitter bent u verplicht uw hond aan te lijnen en 
hondenpoep op te ruimen. Nieuw is dat u ook verplicht bent een 
deugdelijk middel bij u te dragen waarmee u de hondenpoep kunt 
opruimen.

Daarnaast is in het hondenbeleid vastgesteld waar honden los 
mogen lopen, waar honden niet mogen komen en waar honden 
hun behoefte kunnen doen zonder dat u de hondenpoep hoeft  
op te ruimen. Gemeente Waalwijk heeft borden geplaatst bij de 
betreffende gebieden waarop staat aangegeven wat is toegestaan. 
Ook zijn er diverse voorzieningen aangelegd waar u als honden-
bezitter de hondenpoep kunt opruimen.
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Regels
We willen graag een schone en plezierige woon- en leefomgeving  
houden, daarom zijn hondenbezitters aan een aantal regels 
gebonden. De BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren) zien 
toe op het naleven van de regels. Bij overtreding van de regels 
krijgt u een boete. Voor het los laten lopen van uw hond en als 
u geen opruimmiddel bij u heeft, bedraagt de boete € 100,-. Als
u hondenpoep niet opruimt dan betaalt u een boete van € 150,-.

1. Honden moeten zowel binnen als buiten de bebouwde kom 
altijd aangelijnd zijn. Uitzondering hierop zijn de 
losloopgebieden. Hier mogen honden loslopen.

2. Hondenpoep moet altijd worden opgeruimd door de 
begeleider van de hond. Uitzondering hierop zijn de 
hondentoiletten, hier hoeft u de hondenpoep niet op
te ruimen.

3. De begeleider van de hond is verplicht een deugdelijk 
middel bij zich te dragen om hondenpoep mee op
te ruimen.

Dank u wel voor uw bijdrage aan een   schone woon- en leefomgeving
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4. Het is niet toegestaan om met honden in een verbods-
 gebied te komen. Verbodsgebieden zijn onder andere:

speeltuinen, zandbakken of speelweides.
5. U bent als hondenbezitter verplicht jaarlijks honden-
 belasting te betalen.

De regels 1 tot en met 4 gelden niet voor geleidehonden of sociale 
hulphonden.

Ook buiten de bebouwde kom geldt de opruimplicht en is de 
begeleider van de hond verplicht een middel bij zich te dragen om 
hondenpoep mee op te ruimen.

Neem voor vragen, opmerkingen of het maken van een melding 
van honden(poep)overlast contact op met het meldpunt via:
(0416) 683 456.

Dank u wel voor uw bijdrage aan een   schone woon- en leefomgeving
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Locatie verboden voor honden
(speelplekken met gras)

Locatie losloopgebied 
met opruimplicht

Locatie hondentoilet

Locatie tijdelijk losloopgebied
met opruimplicht

Legenda

Voor alle grijze en niet aangewezen gebieden 
geldt de basisregel: de hond aangelijnd 
uitlaten met opruimplicht

Besoyen
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Baardwijk - De Hoef
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Bloemenoord

Locatie verboden voor honden
(speelplekken met gras)

Locatie losloopgebied 
met opruimplicht

Locatie hondentoilet

Locatie tijdelijk losloopgebied
met opruimplicht

Legenda

Voor alle grijze en niet aangewezen gebieden 
geldt de basisregel: de hond aangelijnd 
uitlaten met opruimplicht
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Capelle
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Centrum - Laageinde

Locatie verboden voor honden
(speelplekken met gras)

Locatie losloopgebied 
met opruimplicht

Locatie hondentoilet

Locatie tijdelijk losloopgebied
met opruimplicht

Legenda

Voor alle grijze en niet aangewezen gebieden 
geldt de basisregel: de hond aangelijnd 
uitlaten met opruimplicht
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Landgoed Driessen
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Meerdijk

Locatie verboden voor honden
(speelplekken met gras)

Locatie losloopgebied 
met opruimplicht

Locatie hondentoilet

Locatie tijdelijk losloopgebied
met opruimplicht

Legenda

Voor alle grijze en niet aangewezen gebieden 
geldt de basisregel: de hond aangelijnd 
uitlaten met opruimplicht
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Recreatiegebied
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Sprang

Locatie verboden voor honden
(speelplekken met gras)

Locatie losloopgebied 
met opruimplicht

Locatie hondentoilet

Locatie tijdelijk losloopgebied
met opruimplicht

Legenda

Voor alle grijze en niet aangewezen gebieden 
geldt de basisregel: de hond aangelijnd 
uitlaten met opruimplicht
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St. Antoniusparochie
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Vrijhoeve

Locatie verboden voor honden
(speelplekken met gras)

Locatie losloopgebied 
met opruimplicht

Locatie hondentoilet

Locatie tijdelijk losloopgebied
met opruimplicht

Legenda

Voor alle grijze en niet aangewezen gebieden 
geldt de basisregel: de hond aangelijnd 
uitlaten met opruimplicht
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Waspik Beneden
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Waspik Boven

Locatie verboden voor honden
(speelplekken met gras)

Locatie losloopgebied 
met opruimplicht

Locatie hondentoilet

Locatie tijdelijk losloopgebied
met opruimplicht

Legenda

Voor alle grijze en niet aangewezen gebieden 
geldt de basisregel: de hond aangelijnd 
uitlaten met opruimplicht
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Zanddonk
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Contact met de gemeente Waalwijk

Bezoekadres Taxandriaweg 6 
5141 PA Waalwijk
U vindt de bezoekersingang aan de Winterdijk

Postadres Postbus 10150
5140 GB Waalwijk 

Telefoon (0416) 683 456 (bereikbaar op werkdagen 
van 8.30 tot 17.00 uur)

E-mail info@waalwijk.nl 
Website www.waalwijk.nl 

Wilt u snel geholpen worden? 
Maak dan een afspraak via www.waalwijk.nl of via (0416) 683 456. 
Of regel uw gemeentezaken direct online via www.waalwijk.nl/digitaalloket




