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Honden in LeLystad

Groen, waterrijk en veel ruimte: Lelystad is een ideale stad voor honden. Niet zo vreemd dus dat er in Lelystad veel honden zijn.

RegeLs
Niet alleen de inwoners met hond willen van Lelystad genieten, maar ook de inwoners zonder hond. Daarom zijn regels nodig om 
de overlast van honden te beperken. De gemeente zorgt daarom voor regels die zorgen dat mensen met en zonder honden van 
de kwaliteiten van Lelystad kunnen genieten.

HondenbeLasting
Eigenaren zijn verplicht om hun honden aan te geven voor hondenbelasting. In de Stadswinkel of via www.lelystad.nl kan 
het aangiftebiljet verkregen worden.  De hondenbelasting bedraagt ongeveer € 75,- per jaar. Voor sommige honden geldt 
belastingvrijstelling. Het gaat hier op honden met een bijzondere functie. Ook deze honden moeten worden 
aangegeven bij de gemeente.

bijzondeRe Honden zijn:
•	 Blindengeleidehonden	(in	opleiding)	
•	 Honden	in	erkende	dierenasielen
•	 Politiehonden
•	 Honden	jonger	dan	zes	maanden	die	nog	bij	de	moederhond	zijn
•	 Honden	die	door	de	‘Stichting	Sociale	Honden	voor	Gehandicapten	Nederland’	aan	een	gehandicapte	ter	
 beschikking zijn gesteld

Hondengebieden
De gemeente heeft in overleg met inwoners gezorgd voor uitlaatroutes in alle wijken. Langs deze uitlaatroutes mag de hondenpoep achtergelaten worden. 
Er	rijdt	regelmatig	een	hondenpoepzuiger	langs	deze	routes	om	de	hondenpoep	op	te	ruimen.	Buiten	de	uitlaatroutes	is	het	dus	niet	toegestaan	om	hondenpoep	
achter te laten. U kunt er natuurlijk wel voor kiezen om de hond buiten de uitlaatroutes uit te laten, dan is het de bedoeling dat u de hondenpoep zelf opruimt.

Er zijn plekken waar het toegestaan is om de hond los te laten lopen. Dit mag op voorwaarde dat de hond onder appèl staat. Dit betekent dat de hond op het 
eerste	bevel	van	zijn	eigenaar	reageert.	Buiten	de	aangegeven	plekken	mogen	honden	niet	loslopen.	Door	op	deze	manier	duidelijk	aan	te	geven	waar	honden-
poep achtergelaten mag worden en waar honden los mogen lopen, kunnen hondenbezitters en niet hondenbezitters van de openbare ruimte genieten. 

http://www.lelystad.nl


UitLeg boRden

De verschillende hondenborden die deze gebieden aangeven staan hieronder.  Wanneer u klikt op het bord verschijnt de betekenis. 



Voor meer informatie over het hondenbeleid van de gemeente Lelystad kunt u terecht bij de Stadswinkel. De stadswinkel is van maandag tot en met vrijdag geopend 
van 8:30 tot 17:00 uur. Op www.lelystad.nl vindt u meer informatie.

Geen hond is schuldig als hij overlast bezorgt. Weet hij veel wat kinderspeelplaatsen zijn, dat de stoep geen toilet is en dat hij in de stad aan de lijn moet? 
Hij vertrouwt volledig op zijn baasje. Logisch toch?

De milieuagenten behandelen klachten en geven voorlichting over de regels van het hondenbeleid. Ze zorgen er bovendien voor dat die regels ook worden nageleefd. 
Loslopende honden, zonder baas in de buurt, worden gevangen en naar het dierenasiel gebracht. De dieren kunnen daar, tegen betaling van de asielkosten en het 
proces-verbaal,	weer	worden	opgehaald.	Bel	het	service	meldpunt	om	meldingen	door	te	geven:	14	0320.

HandHaveRs

infoRmatie

http://www.lelystad.nl
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