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Wat doet de gemeente? 
Als de gemeente verwacht dat u hondenpoep 

opruimt, dan mag u ook iets terugverwachten: 

voldoende afvalbakken.

De gemeente zorgt voor afvalbakken om de 

hondenpoep (in een zakje) in te gooien. U 

hoeft nooit verder dan 350 meter te lopen 

naar een afvalbak. De gemeente zorgt er ook 

voor dat de bakken op tijd worden geleegd en 

schoongemaakt. 

Bovendien zorgt de gemeente ervoor dat er los-

loopgebieden zijn en dat deze regelmatig wor-

den schoongemaakt.

Speelplekken
Veel bewoners klagen over honden en honden-

poep op de speelterreinen voor kinderen. De 

regels zijn duidelijk: honden op speelterreinen 

zijn altijd verboden. Hondenpoep hoort niet op 

een speelterrein. Bovendien moeten kinderen 

veilig kunnen spelen en zijn niet alle kinderen 

dol op honden.  

Samenwerken
De gemeente krijgt regelmatig vragen binnen 

over het hondenbeleid, ook komen er meldin-

gen van verontreinigde plekken.

Daar zijn we erg blij mee. Op basis van deze vra-

gen en meldingen worden verbeteringen door-

gevoerd en daar wordt het hondenbeleid alleen 

maar beter van. Cambio helpt de gemeente bij 

het reinigen van de stad. Dit gebeurt op basis 

van vaste afspraken. Cambio en de gemeente 

zorgen ervoor dat de afvalbakken op tijd wor-

den geleegd om te voorkomen dat de bakken te 

vol raken. Samen zorgen we voor een schone 

en fijne leefomgeving!

Hondenpoep is een grote ergernis voor veel mensen en ook voor de gemeente 

Deventer. Hondenbezitters moeten dan ook altijd de poep van hun hond 

opruimen, behalve in de losloopgebieden.

Regels: 
Hondenbezitters moeten zich aan de volgende regels houden:

- Buiten de losloopgebieden moet uw hond altijd aangelijnd zijn.

- In de losloopgebieden mag uw hond loslopen, maar moet u uw hond wel onder appèl houden.

- Iedereen die zijn hond uitlaat, heeft opruimmiddelen bij zich. Bijvoorbeeld een schepje en/of 

een plastic of papieren zakje.

- Hondenpoep mag niet blijven liggen op straat of in het groen.

-  Hondenbezitters moeten de drollen opruimen, behalve in de losloopgebieden. Daar zorgt de 

gemeente voor de schoonmaak.

-  Hondendrollen mogen in alle afvalbakken.

-  Speelplekken voor kinderen zijn altijd verboden voor honden. 

Aanspreken
Het hondenbeleid heeft een aantal regels, waaronder de opruimplicht. Iedereen die zijn hond uit-

laat, is verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep. Dus neem een schepje of een 

zakje mee om de poep op te ruimen. De gemeente wil graag samen zorgen voor een schone leef-

omgeving. Spreek gerust andere hondeneigenaren aan op ongewenst gedrag, zodat iedereen een 

steentje bijdraagt aan een schone woonomgeving. Dat is plezierig voor mens en dier.  

 

Meer weten? 
Heeft u vragen over het uitlaten van uw hond? 

Neem dan contact op met de gemeente via  

14 0570 of kijk op:

www.deventer.nl/honden-uitlaten en 

www.deventerschoonfamilie.nl


