


Helder

Hondenbeleid



sub







Noodzaak goed hondenbeleid

- Iedereen moet prettig gebruik kunnen maken van de openbare ruimte

- Ruimte voor hond en baas & ruimte voor andere weggebruikers

- Minimaliseren overlast

- Heldere communicatie





Het proces

Start

• Raadsvragen

• Evaluatie huidig beleid

Inspraak

• Belanghebbenden

• Intern

• Extern

Besluitvorming

• Intern advies

• Vaststelling door college B&W



Wie zijn betrokken?

Inwoners:

Hondenbezitters

Hondenclub

Honden uitlaatservice

Niet hondenbezitters

Spelende kinderen

Derden:

Veilig Verkeer 
Nederland 

Politie

Fietsersbond

Gemeente:

College van B&W

Raadscommissies

Vakgroep verkeer

Vakgroep 
groen/landschap 

Wijkconciërges

Handhaving

Communicatie



Basisafspraken

- Inhoud huidige APV blijft behouden

- Formulering kan eventueel worden aangepast

Kort:

- Algemene aanlijnplicht, overal

- Uitzondering zijn: verboden gebieden of losloopgebieden en 

geleidenhonden

- Algemene opruimplicht, overal

- Aanlijn- en muilkorfgebod mogelijk voor gevaarlijke honden

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR627599/1

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR627599/1


Centrale vragen

• Wat zijn de eisen en wensen van een goed losloopgebied?

• Waar zijn losloopgebieden gewenst?

• Wat is de meest effectieve manier om te communiceren over losloop- en 

verboden gebieden voor honden?

• Wat mag het kosten?



QUIZ

















In gesprek met u



Wat zijn de eisen en wensen van een goed 

losloopgebied?

• Welke behoefte is er aan losloopgebieden?

• Welke behoefte is er aan loslooproutes?

• Hoe ziet het ideale losloopgebied er uit?

• Hoe groot, lang, breed?

• Welke voorzieningen zijn er in het ideale losloopgebied?

• Wat moet aanwezig zijn in het ideale losloopgebied?

• Wat moet afwezig zijn in het ideale losloopgebied?



Waar zijn losloopgebieden gewenst?

• Hoe zijn deze ideaal verspreid over de gemeente?

• Hoe ver mag je maximaal lopen naar het eerste losloopgebied?

• Hoe veel losloopgebieden mogen op rijafstand liggen (dus met de auto 

naartoe, dan lopen)?

• Kan een losloopgebied bestaan samen met andere functies? Welke?

• Hoe ver weg van openbare wegen?

• Hoe ver weg van fietspaden?

• Welke plekken zouden verboden moeten zijn/blijven voor honden?

• Op welke plekken moeten honden aangelijnd zijn?

• Welke locaties hebben extra aandacht nodig?



Wat is de meest effectieve manier om te 

communiceren over losloop-, aanlijn en 

verboden gebieden voor honden?

Hoe wilt u informatie krijgen over losloop, verbods- en aanlijngebieden?

Participatie:

Wat willen we inwoners van Den Helder vragen?





Hoe verder?

Inspraak

• Belanghebbenden

• Intern

• Extern

Besluitvorming

• Intern advies

• Vaststelling door college B&W



Hartelijk dank!


