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Om de openbare ruimte schoon te houden, is het noodzakelijk en wenselijk dat iedereen
zich aan de regels houdt. Als u zich niet aan de onderstaande regels houdt dan kunt u een
bekeuring krijgen van de algemeen toezichthouder of politie.
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Meer informatie: Telefoon: 026 - 317 99 11 Email: gemeente@westervoort.nl

hondenspeelbosje

waar mag mijn hond niet komen?

In park Steenderens ter hoogte van de
Rivierweg ligt een hondenspeelweide met
een speelbosje.

Het is verboden om met uw hond op de
volgende plaatsen te komen:
Kinderspeelplaatsen, trapvelden, speelterreinen, schoolterreinen en sportvelden,
en overige aangewezen plaatsen zoals
openluchtzwembad “De Waaij”. Als u hier
toch met uw hond komt, kunt u een bekeuring krijgen van de politie of algemeen
toezichthouder.

wanneer moet ik de poep van
mijn hond opruimen?
Op de hondenbermen hoeft u de hondenpoep niet op te ruimen. Buiten deze aangegeven plaatsen moet u de poep direct
opruimen (dus ook op de hondenspeelweiden).

moet ik hondenbelasting betalen?

EEn ergenis voor iedereen
Hondenpoepoverlast staat al jaren in de ergernis top-tien van de Nederlander. Ook in Westervoort leeft dit probleem, zowel bij mensen met als zonder hond. Om de overlast te verminderen zijn er nieuwe hondenspeelweiden en hondenbermen aangelegd.

waar mag ik mijn hond uitlaten?
In Westervoort zijn in iedere wijk voorzieningen aangelegd waar u uw hond kunt uitlaten.
Op www.westervoort.nl kunt u de kaart vinden waar de uitlaatplaatsen en voorzieningen
zijn te vinden.

waar mag mijn hond loslopen?

opruimplicht

Uw hond mag los lopen op de hondenspeelweiden in bijna iedere wijk. Hondenspeelweiden zijn vaak omheinde plaatsen
waar uw hond kan rennen en spelen. De
hondenspeelweiden zijn aangeduid met
een groen/blauw bordje. Op alle andere
plaatsen in Westervoort moet uw hond
aangelijnd zijn.

Op de speelweide heeft u een opruimplicht. Daardoor blijft de speelweide voor
u en uw medegebruiker schoon en kan uw
hond naar hartenlust spelen. Het los laten
lopen van de hond op een hondenspeelweide blijft voor uw eigen risico.

Bezit u een hond, dan moet u dit melden bij gemeente Westervoort.
U ontvangt van ons een aanslag voor de hondenbelasting. Betaalt u
geen belasting, dan loopt u het risico op een boete van 100% van
de aanslag. Als u geen hond meer heeft, vragen wij u om de hondenpenning in te leveren bij de publieksbalie van het gemeentehuis.
Vanaf dat moment betaalt u geen hondenbelasting meer. Als u de
hondenpenning bent kwijtgeraakt, kunt u een nieuwe aanvragen
bij de publieksbalie.

