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Helmondse hondenwijzer

In Helmond wonen ruim 88.000 mensen en meer dan 
7.200 honden. Die honden worden elke dag uitgelaten. 
Om Helmond voor iedereen schoon en leefbaar te houden, 
is het nodig dat er goede voorzieningen zijn voor het
uitlaten van honden en dat er regels zijn voor het uitlaten. 
In deze folder vind u alle informatie hierover.

Medewerking nodig
Op de eerste plaats is uw medewerking als 
hondenbezitter nodig. Met weinig moeite kunt 
u uzelf en anderen een groot plezier doen.
Enkele voorbeelden:

- Laat u goed informeren voordat u een hond  
 aanschaft. Dat kan bij een dierenarts 
 of het dierenasiel. Iedere hond vraagt immers 
 tijd, aandacht en ruimte. En dat elke dag, 
 jaren lang. Kunt u daaraan wel voldoen?

-  Goede opvoeding van honden is essentieel. U kunt hiervoor samen met uw hond 
 een cursus volgen bij een hondenschool of gedragsdeskundige. Hier kunt u ook 
 terecht voor behandeling van probleemgedrag. Uw dierenarts en de honden-
 werkgroep bij u in de wijk kunnen u informeren over goede hondenscholen en 
 gedragsdeskundigen bij u in de buurt.
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-  Goede voeding is natuurlijk van belang voor de gezondheid van uw hond. 
 Maar goede voeding resulteert ook in minder ontlasting van een steviger 
 substantie. Minder en makkelijker opruimen dus! Uw dierenarts en dieren-
 speciaalzaak kunnen u adviseren over de voeding van uw hond.

- Als u geen gebruikt maakt van honden uitlaatstroken of loslaatterreinen dan 
 moet u in de stad de poep van uw hond opruimen. U krijgt hiervoor van de 
 gemeente eenmalig hondenpoepzakjes in een dispenser.  Voor navullingen kunt 
 u terecht bij de dierenspeciaalzaak. U mag natuurlijk ook een ander soort zakje 
 gebruiken om hondenpoep op te ruimen.

- Gooi de zakjes hondenpoep in een afvalbak. Dat mag thuis bij het restafval, in een 
 depodog of een gewone prullenbak die op heel veel plaatsen in de stad staan.

- Enkele uitlaatstroken liggen langs drukke fi etspaden of wegen. Dat is niet ideaal, 
 maar soms de enige mogelijkheid. Let extra goed op als u uw hond daar uitlaat.  
 Houd de hond dan aan een korte lijn om ongelukken te voorkomen.



Uitlaatvoorzieningen
Helmond heeft goede uitlaatvoorzieningen. We streven er naar dat iedere honden-
bezitter binnen een straal van 350 meter van de woning een uitlaatvoorziening heeft. 
Helmond heeft drie typen uitlaatvoorzieningen voor honden:

1.  Uitlaatstroken
 Dit zijn smalle stroken waar de hond aangelijnd mag worden uitgelaten en waar 
 u de hondenpoep mag laten liggen. De gemeente zorgt voor reiniging van deze 
 stroken.

2. Loslaatterreinen
 Dit zijn meestal omheinde grasvelden waar u uw hond los mag laten. Dit zijn 
 meestal grote terreinen, waar uw hond echt vrij kan uitrennen. 

3. Depodogs 
 Een depodog is een afvalbak met een hondenpoepzakjes-
 automaat. Deze bakken staan op diverse plekken in de 
 wijken om het u makkelijker te maken om hondenpoep op 
 te ruimen. Op plekken waar niet voldoende ruimte is om 
 uitlaat- of loslaatstroken te maken worden depodogs 
 geplaatst. 

  Zakjes met hondenpoep mogen ook in de 
  gewone afvalbakken gedeponeerd worden!
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Als u de hond gaat uitlaten is het belangrijk dat u weet waar u de hond moet aan-
lijnen en waar u hondenpoep moet opruimen. Dit is samengevat in het volgende 
schema.

 

Op de hondenkaart kunt u opzoeken waar de verschillende gebieden liggen. De hon-
denkaart kunt u bekijken op www.helmond.nl. Als u geen internet heeft, kunt u een 
gedrukt exemplaar opvragen bij de gemeente.

---------------------------------------
helmond binnen
bebouwde kom

---------------------------------------
helmond buiten
bebouwde kom

---------------------------------------
gemeentelijke bossen

---------------------------------------
uitlaatstroken 

---------------------------------------
loslaatstroken

---------------------------------------
speelplekken en
bijzondere locaties

---------------------------------------

Gebied
---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

Borden
---------------------------------------
ja

---------------------------------------
nee

---------------------------------------
nee

---------------------------------------
nee

---------------------------------------
nee

---------------------------------------
niet van toepassing,
honden mogen hier
niet komen
---------------------------------------

Poep opruimen?
-------------------------------------
ja

-------------------------------------
nee

-------------------------------------
ja

-------------------------------------
ja

-------------------------------------
nee

-------------------------------------
niet van toepassing,
honden mogen hier
niet komen
-------------------------------------

Hond aan de lijn?



Beheer en onderhoud
De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van de uitlaat- en loslaatstroken 
en depodogs. Hierbij wordt rekening gehouden met de gebruiksintensiteit, om vervui-
ling en stank zo veel mogelijk te beperken.

Stadswacht
De Stadswacht behandelt meldingen van overlast door hondenpoep, klachten over 
loslopende houden, blafoverlast en dergelijke. Ze behandelen ook klachten over ande-
re dieren. Verder controleren de Stadswachten of de regels worden nageleefd. Enkele 
keren per jaar worden intensievere controles gehouden op bekende overlastplekken. 
Stadswachten zijn opsporingsambtenaren en bevoegd om te bekeuren. Zij kunnen u 
daarom vragen u  te identifi ceren. U bent verplicht aan dat verzoek te voldoen.
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Regels
In de Algemene plaatselijke verordening zijn regels opgenomen voor hondenbezitters. 
De belangrijkste regels zijn:
 
1. Identifi catieplicht
Elke hond moet in de openbare ruimte –op straat dus- een halsband dragen voorzien 
van naam en adres van de eigenaar, houder of verzorger. Stadswachten zijn opspo-
ringsambtenaren. Zij kunnen u vragen u te identifi ceren. U bent verplicht aan dat 
verzoek te voldoen.

2. Aanlijnplicht
U bent verplicht uw hond aan te lijnen, met uitzondering van de loslaatterreinen en 
delen van het buitengebied (die op de hondenkaart staan). 

3. Opruimplicht 
U bent verplicht hondenpoep direct op te ruimen, behalve op uitlaatstroken of loslaat-
terreinen, in gemeentelijke bossen en delen van het buitengebied (die op de honden-
kaart staan). Daarom bent u verplicht een zakje mee te nemen als u de hond uitlaat.

4. Verbodsgebieden
U mag met uw hond op een aantal plaatsen (die op de hondenkaart staan) niet 
komen. Deze plaatsen zijn voornamelijk kinderspeelplekken en in het stadscentrum.

5. Gevaarlijke of hinderlijke honden
Als het college uw hond gevaarlijk of hinderlijk vindt kan van u worden verlangd dat u 
de hond een niet verwijderbaar identifi catiekenmerk geeft en alleen kort aangelijnd 
of gemuilkorfd uitlaat.



Hondenbelasting
In Helmond wordt hondenbelasting geheven  om de voorzieningen voor honden 
en bestrijding van overlast te bekostigen. Iedereen die één of meer honden heeft, is 
verplicht hondenbelasting te betalen. De houder van een hond is wettelijk verplicht 
daar bij de gemeente aangifte van te doen. De belastingplicht begint op de dag dat u 
een hond aanschaft of dat u met een hond in Helmond komt wonen. Binnen 14 dagen 
doet u zelf daarvan aangifte bij de Stadswinkel. 

De belastingplicht eindigt op de dag dat u geen hond meer hebt of wanneer u met 
de hond uit Helmond verhuist. Wij adviseren u in beide gevallen meteen uw hond af 
te melden. U krijgt de hondenbelasting terug over de maanden die resteren tot eind 
december.

Regelmatig stuurt de gemeente controleurs op pad, die controleren of u een hond 
hebt. Er kan dus een controleur bij u aanbellen en u enkele vragen stellen om te con-
troleren of u een hond hebt. Als u niet thuis bent, beoordeelt de hondencontroleur ter 
plaatse of u één of meerdere honden hebt. Als de controleur vermoedt dat u een hond 
hebt, laat hij een informatiebrief met een aanmeldingskaart hondenbelasting achter. 
U kunt deze invullen en opsturen naar de gemeente. 

U kunt uw hond ook digitaal aan- en afmelden. Ga hiervoor naar ww.helmond.nl/
digitaalloket. Hiervoor heeft u de DigiD-inlogcode nodig, die u ook gebruikt bij de 
belastingaangifte.
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Hondenwerkgroepen
De gemeente probeert het hondenbeleid zo goed mogelijk af te stemmen op de 
behoeften van honden(bezitters). Omdat de bewoners het beste weten wat er speelt 
in hun wijk, heeft de gemeente in bijna elke wijk een hondenwerkgroep in het leven 
geroepen. Hondenbezitters en niet-hondenbezitters denken in deze werkgroepen 
mee over hoe de overlast door honden(poep) kan worden verminderd en hoe de 
voorzieningen voor honden kunnen worden verbeterd. Hebt u ook ideeën of wilt u 
deelnemen aan de hondenwerkgroep in uw wijk? Neemt u dan contact op met de 
hondenwerkgroep in uw wijk:

- Brandevoort: per mail naar spelengroen@brandevoort.org

- Brouwhuis: per mail naar wijkraad@wijkraadbrouwhuis.nl 

- Centrum: per mail naar rene.verschuren@wijkraadhelmondcentrum.nl 

- Dierdonk:  per mail naar info@hartvoorhondendierdonk.nl 
  of via de website www.hartvoorhondendierdonk.nl 

- Helmond- Noord:  per mail naar dhbaywatch@msn.com 

- Mierlo-Hout:  per mail naar houtsehonden@live.nl 

- Rijpelberg:  per mail naar lenie@weijnen.info 

- Stiphout / Warande: per mail naar contact@hartvoorhonden-warande.nl 
                                     of via de website www.hartvoorhonden-warande.nl 

- Helmond-West, per mail naar bor@helmond.nl (uw email wordt dan 
  Helmond-Oost en door de gemeente doorgestuurd naar de werkgroep)
 Binnenstad-Oost
 



Communicatie en activiteiten
Door de gemeente en de werkgroepen worden diverse activiteiten georganiseerd.
Zo organiseert de werkgroep Hart voor honden Helmond-Oost sinds 2009 een hon-
denfeest op zondag rond Dierendag. 
Via de gemeentepagina in de Trompetter en www.helmond.nl houden wij u op de 
hoogte van activiteiten, verbeteringen van de hondenvoorzieningen en wijzigingen in 
het hondenbeleid. In de Milieuwijzer, die jaarlijks huis aan huis wordt verspreid, staat 
ook de belangrijkste informatie over het hondenbeleid. 

Vragen of klachten?
Hebt u overlast van loslopende honden of van 
hondenpoep bij u in de buurt? Dan kunt u bellen met 
de Stichting Stadswacht Helmond (telefoonnummer 
0492- 845970) of mailen naar stadswacht@helmond.nl
Voor klachten over het onderhoud en al uw overige 
vragen over het gemeentelijk hondenbeleid kunt u 
bellen (telefoonnummer 14 0492) of zie www.helmond.nl
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