Wist u dat

Meer informatie

•

Wilt u meer informatie over de uitren- en uitlaat
gebieden? Belt u dan met de gemeente via 14 045
of stuur een mailtje naar gemeente@heerlen.nl.

•

•

•

•

In Heerlen ruim 47.000 huishoudens wonen die
samen ruim 7.000 honden hebben?
Bijna de helft van de Heerlenaren hondenpoep
als grootste probleem ervaart, als het om
verloedering van de buurt gaat?
Spelende kinderen besmet kunnen raken met de
hondenspoelworm wanneer zij met hondenpoep
in aanraking komen. Een infectie met deze worm
kan leiden tot griepachtige klachten en in ernstige
gevallen zelfs tot hersenvlies- of oogontsteking.
Goede voeding ervoor zorgt dat uw hond minder
en "vaster" poept, waardoor u het gemakkelijker
kunt opruimen? Informeer bij uw dierenarts of de
dierenspeciaalzaak?
U plastic zakjes met hondenpoep ook in een
gewone afvalbak mag gooien?

Honden in Heerlen
Lekker wandelen en
genieten van de omgeving. En uw hond
onaangelijnd laten
rennen en spelen met
een stok. Dat kan in
Heerlen! Er zijn in
Heerlen namelijk plaatsen waar u uw hond
de vrije ruimte kunt
geven. En waar uw
hond ook ongestoord
zijn behoefte kan doen.
Zonder dat andere
mensen er last van
hebben. In deze
brochure vindt u informatie hierover en over
andere zaken die voor
u als hondenbezitter
interessant zijn.

Waar kan ik mijn hond uitlaten?

Hondenbelasting

Binnen de gemeente Heerlen zijn er uitrengebieden en
uitlaatplaatsen. Dit zijn plekken waar uw hond lekker
vrij kan rennen en zijn behoefte kan doen. Uiteraard
moet u de hond wel onder controle hebben. De uitlaat
plaatsen zijn omheind met een hek. De terreinen
worden regelmatig schoongemaakt door de gemeente.
De uitlaatplaatsen en uitrengebieden zijn aangegeven
met duidelijke herkenbare borden met de afbeelding
van een hond. Op onze site www.heerlen.nl vindt u een
overzicht van alle uitrenplaatsen en uitrengebieden.

Voor iedere hond moet hondenbelasting worden
betaald. Op basis van het aantal honden wordt de
hoogte van de hondenbelasting berekend.
De gemeenteraad stelt het tarief jaarlijks vast.
Sommige honden zijn vrijgesteld van honden
belasting, zoals bijvoorbeeld blindengeleidehonden,
honden ten behoeve van doven en gehandicapten en
politiehonden. Deze honden dienen wel aangemeld te
worden! Om voor vrijstelling in aanmerking te komen
moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Buiten deze uitrengebieden of –plaatsen, moet u uw
hond aanlijnen en de poep van uw hond opruimen.
U kunt hiervoor bijvoorbeeld een zakje gebruiken.
U kunt deze zakjes in de gewone afvalbak of in
speciale poepbakken gooien.

Als u een hond aanschaft, denkt u misschien niet
meteen aan aangifte doen bij de Gemeenschappelijke
Belasting- en Registratie Dienst (GBRD). Toch moet
u alle wijzigingen m.b.t. het houden van een hond,
binnen 14 dagen, doorgeven aan de GBRD. Dit kunt
u per brief doen of via het digitale belastingloket op
www.gbrd.nl.

Daarnaast zijn er gebieden waar u helemaal NIET met
uw hond mag komen. Terreinen zoals kinderspeelplaatsen, zandbakken, sportcomplexen, speelweiden
en groenperkjes en plantsoenen zijn verboden gebied
voor honden, ook als ze aangelijnd zijn. De gemeente
controleert hier streng op en kan forse boetes op
leggen.
Gelukkig doen de meeste hondenbezitters erg hun best
hondenpoep op te ruimen. Ervaart u toch overlast van
hondenpoep dan kunt u dat melden bij de gemeente
Heerlen: 14 045 of via gemeente@heerlen.nl.
Want hondenpoep aan schoenen en banden van
kinderwagen of rolstoel is een ergernis voor iedereen,
of u nu een hond heeft of niet.

Op deze site vindt u ook veel info over honden
aangifte en –belasting. U kunt ook telefonisch een
aangiftebiljet opvragen (045 - 569 56 00) bij de
GBRD. Via huis-aan-huis controles wordt op de
aanwezigheid van honden gecontroleerd.

"Ik ruim achter mijn hond op.
Zo kan iedereen lekker op het
gras ravotten!"

