
Honden in de gemeente Steenbergen: 

Opgeruimd-Uitgelaten!

De regels op een rijtje



• Binnen de bebouwde kom in de gemeente Steenbergen geldt een op-

ruimplicht: hondeneigenaren of degenen die de hond uitlaten moeten zelf 

de poep van hun hond opruimen.  

• U bent verplicht een doeltreffend opruimmiddel bij u te dragen als u uw 

hond uitlaat. Dit moet iets zijn dat duidelijk bedoeld is om poep mee op te 

ruimen. Denk daarbij aan een zakje of schepje. 

• Binnen de bebouwde kom in de gemeente Steenbergen geldt een aanlijn-

plicht. Honden moeten aan de lijn. 

• Enkele uitzonderingen op de aanlijnplicht gelden voor de uitrenveldjes 

en de losloopzones. Deze zijn op de kaartjes in deze folder aangegeven 

(zie groen en paars hondenpootje,               ). Buiten kunt u deze zones 

gemakkelijk herkennen door de bordjes met de aanduiding ‘losloopzone’ 

of ‘uitrenveld’. Ook hier geldt vanzelfsprekend een opruimplicht.   

• School-, speel- en sportterreinen zijn verboden voor honden. In deze 

folder kunt u deze verboden zones vinden.  Bekijk de kaartjes goed, want 

deze gebieden zijn buiten niet gemarkeerd met borden. (Het blauwe half-

gevulde bolletje staat voor een schoolterrein, het rode bolletje met de 

witte S erin staat voor een speel- en/of sportlocatie,               ).

• De gemeente controleert op naleving van de regels. Wie zich niet aan de 

regels houdt riskeert een boete. 

• U moet elke hond aangeven bij de gemeente. Wij heffen hierover be-

lasting. Waar wij de opbrengst van die belasting voor gebruiken leest u 

verderop in deze folder. 

De regels op een rijtje
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Smerig 

De aanblik van poep geeft een smerig beeld. Daarnaast is het natuurlijk erg onfris om 

poep aan je schoenen te hebben. En denk eens aan de wielen van rolstoelen en kinder-

wagens.  Ouders klagen vaak over kinderen die met poep aan hun kleren thuiskomen van 

een speelveldje.  De overlast van hondenpoep staat al jaren bovenaan in de lijst van de 

grootste ’kleine ergenissen’. 

Ongezond

In hondenpoep zitten eitjes van de hondenspoelworm. Eén op de tien kinderen in de 

leeftijd van drie tot en met zes jaar loopt hondenspoelworm op. De larven uit de eitjes van 

de hondenspoelworm nestelen zich bijvoorbeeld in een spier. Dit kan moeheid, buikpijn, 

hoesten, koorts en bronchitis veroorzaken. 

Vervuilt ons water 

Bij een regenbui spoelen hondenpoep en urine van de straat in het riool. Al ons rioolwater 

moet gezuiverd worden. Hoe smeriger het water, hoe duurder het zuiveren. Het schoon-

maken kost dus alle burgers van Steenbergen geld. 

Veiligheid

Loslopende honden kunnen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Daarnaast 

komen nog te vaak incidenten voor waarbij honden mensen bijten of omver lopen. Vooral 

kinderen zijn daarin een kwetsbare groep. Tot slot zijn veel mensen bang voor honden en 

veroorzaken loslopende honden een sterk gevoel van angst. 

Kruisland

Waarom deze regels?



Hoe maken we het gemakkelijker?
U hoeft het niet alleen te doen. Omdat we allemaal gebaat zijn bij een schone leefomgeving, 

helpen wij u daarbij. 

Afvalbakken

Om te zorgen dat u niet onnodig ver 

hoeft te lopen met een zakje honden-

poep, hebben wij veel afvalbakken 

geplaatst. In elke gemeentelijke afval-

bak mag u hondenpoep gooien. Wilt 

u zo vriendelijk zijn om de zakjes dicht 

te knopen? Dat scheelt een heleboel 

viezigheid en stank!  

  
Losloopzones

Op plekken waar voldoende ruimte is 

willen wij losloopzones en losloopveld-

jes aanwijzen. Deze kiezen wij zo veel 

mogelijk in samenspraak met burgers.  

In de losloopzones en veldjes mogen 

honden lopen of spelen zonder aan-

gelijnd te zijn. Maar pas op: u blijft verantwoordelijk voor het gedrag van uw hond. Als u er 

niet zeker van bent dat u uw hond onder controle hebt, raden wij u aan hem aangelijnd te 

houden. 



TIPS

• Goede voeding zorgt ervoor dat uw hond minder en vaster poept. Dat is handiger 

opruimen. Informeer ernaar bij uw dierenarts of dierenspeciaalzaak.

• Een goed opgevoede hond kun je sturen, ook als hij niet aangelijnd is. Een opvoed-

cursus doet wonderen, zowel voor de hond als voor u zelf. Want geef toe: er is 

toch niets plezieriger dan een hond die goed naar u luistert! 

• Buiten de bebouwde kom mag uw hond los lopen en hoeft u de poep niet op te 

ruimen. Gebruik het buitengebied eens voor uw dagelijkse ronde.



WAT IS EEN BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR?
Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) controleert op allerlei regels die gelden in 

de openbare ruimte. Het gaat daarbij niet alleen over honden maar ook over bijvoorbeeld 

parkeren, zwerfvuil en reclameborden. Hij komt regelmatig in de woonwijken en controleert 

dan ook op de regels die wij stellen aan honden. Hij houdt, net als u, van honden en heeft 

het beste met ze voor.   Zo kan hij uitleg geven over de regels en u adviseren bij problemen. 

Als hij ziet dat de regels worden overtreden deelt hij boetes uit.  



HONDENBELASTING WAAROM EN WAARVOOR?
 Iedere hondenbezitter is verplicht hondenbelasting te betalen. Het geld van die belasting 

komt terecht in de kas van de algemene middelen. De gemeente Steenbergen gebruikt dit 

geld om er maatregelen tegen hondenoverlast mee te betalen. Denkt u daarbij aan:

• het plaatsen en legen van voldoende afvalbakken;

• de voorlichting over het hondenbeleid;

• de controle op het naleven van de regels.

Met enige regelmaat voeren wij controles uit. Als dan blijkt dat u wel een hond hebt, maar 

er geen belasting voor betaalt, kunt u een boete krijgen. Dat kunt u voorkomen! U kunt zelf 

aangifte doen bij de afdeling Publiekszaken. Dit kunt u doen door te bellen (14 0167). 

Nog gemakkelijker kunt u uw wijzigingen doorgeven via:  

www.gemeente-steenbergen.nl >  gemeentewinkel (producten&diensten) > zoeken op 

alfabet > h > hondenbelasting > hond aan- of afmelden

WAT LEVERT HET ALLEMAAL OP?
In de eerste plaats hopen wij zo een schonere leefomgeving te bereiken. Minder poep onder 

de schoenen betekent minder ergernis. Kinderen lopen minder kans om ziektes op te lopen. 

Hondenbezitters weten precies waar ze aan toe zijn en er zijn voldoende mogelijkheden om 

de regels na te leven. En heel belangrijk: honden  worden weer gezien zoals ze zijn, geen 

poepmachines maar lieve dieren die hun baasje en hun omgeving een hoop liefde en plezier 

geven. 
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Wij streven naar een schone leefomgeving. Met deze regels 
denken wij daartoe een goede basis te leggen. Hebt u nog 
vragen, opmerkingen of suggesties? Neemt u dan contact op 
met onze afdeling Realisatie en Beheer, telefoonnr: 14  0167. 

Wilt u het hondenbeleid ‘Opgeruimd-Uitgelaten’ eens lezen 
kijk dan op onze website:
- www.gemeente-steenbergen.nl
- Gemeentewinkel (producten & diensten)
- Zoeken op alfabet ’h’
- Honden uitlaten
- Tabblad ‘Meer informatie’ 




