
Regels voor het uitlaten van honden in Assen
Samen naar een schone wijk!

Heeft u een hond? Lees dan deze flyer om te weten welke regels er in Assen 
zijn voor het uitlaten van honden. 

Aan de lijn
Uw hond moet altijd en overal aan de lijn. Alleen op een aantal daarvoor 
aangewezen locaties in uw wijk mag uw hond vrij rennen.

Opruimen moet
U moet de poep van uw hond altijd opruimen en daarvoor een geschikt 
hulpmiddel in de vorm van een schepje of zakje meenemen.

Alleen op een aantal daarvoor aangewezen locaties geldt geen opruimplicht. 
U herkent deze aan de borden ‘Uitlaatplek, geen opruimplicht’ 
en ‘Uitrenplek, geen aanlijnplicht’.As
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Waar mag uw hond niet komen?
In iedere wijk zijn er speelplekken. Die plekken willen we graag schoon en 
veilig houden. Uw hond is hier niet welkom. U herkent deze plekken aan het 
bord ‘Speelplek, geen honden’.

En waar wel?
Wilt u weten waar in uw wijk de uitlaatplekken zijn? Kijk dan op de kaarten 
in de wijk of op www.assen.nl/wonen in assen en kies uw eigen wijk. Hier 
vindt u onder ‘Regels voor het uitlaten van honden’ een overzichtelijke wijk-
kaart met alle uitlaatplekken. 
De kaart is ook aan te vragen via de gemeente, telefoon 14 0592.

Boete
Wanneer u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen. Hiervoor 
zijn in iedere wijk opsporingsambtenaren van de gemeente actief. Voor het 
niet aanlijnen van uw hond betaalt u 90 euro, wanneer u de poep van uw  
hond niet opruimt of de hond laat lopen op een speelplaats is de hoogte van 
de boete 130 euro. Laat het niet zover komen en zorg samen met uw mede-
wijkbewoners voor een schone en veilige wijk!

Vraag of melding?
Heeft u een vraag of melding over hondenpoep of de uitlaatplekken? 
Geef dit door aan de gemeente, telefoon 14 0592.
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