HONDEN IN DRONTEN
Mooie wandelroutes, groen en veel ruimte; dat
is wat Dronten te bieden heeft, want gemeente
Dronten geeft ook honden de ruimte.
Niet alleen inwoners met honden willen van
deze ruimte genieten maar ook inwoners
zonder honden. Gemeente Dronten heeft
regels vastgesteld om de overlast met
betrekking tot honden te beperken. Met deze
folder informeert gemeente Dronten u over het
hondenbeleid.

Een hond is hartstikke leuk maar daarnaast
komen er ook een aantal verplichtingen bij
kijken. Gemeente Dronten vindt het van belang
om honden de ruimte te geven maar
tegelijkertijd betekent dit ook dat van u als

hondenbezitter wordt gevraagd om u aan de
regels te houden en overlast te voorkomen.
In de bebouwde kom van Dronten gelden een
aantal basisregels voor het uitlaten van honden.
-

U dient uw hond(en) aan te lijnen;
U dient de hondenpoep van uw hond(en)
op te ruimen
U dient voorzien te zijn van een
opruimmiddel (hetzij een zakje of
schepje).

Hondenpoep en loslopende honden kunnen
overlast veroorzaken. Vanwege deze overlast
heeft gemeente Dronten hondenbeleid
vastgesteld dat deels zijn weergave heeft op de
(on-line) hondenuitlaatkaart.
Op die kaart vindt u de losloopgebieden, de
verboden gebieden en plaatsen met een aanlijnen opruimplicht, in Dronten, Swifterbant en
Biddinghuizen.
Als hondenbezitter wordt u geacht dit beleid te
kennen en de regels na te leven.
Er wordt dan ook van u verwacht dat u, buiten de
losloopgebieden, netjes de hondenpoep opruimt.
De eigenaren van honden kunnen lik-op-stuk
beleid verwachten wanneer zij de hondenpoep
niet opruimen.
Een overtreding op heterdaad betekent in principe
een boete.
De hoogte van de boete varieert naar de aard van
de overtredingen maar kan oplopen tot boven de
honderd euro.
Het ministerie van Justitie & Veiligheid stelt
jaarlijks de hoogte van boetes vast.

De hondenuitlaatkaart werkt met de volgende
kleuren:
Groen:

op de hondenuitlaatkaart is in het
groen weergegeven waar de
honden mogen loslopen en waar
uitwerpselen mogen blijven liggen
(met uitzondering van
verhardingen).

Wit:

in het wit (geen kleur) wordt op de
hondenuitlaatkaart weergegeven
waar de honden moeten zijn
aangelijnd en waar uitwerpselen
van de hond altijd moeten worden
opgeruimd.

Rood:

in het rode gedeelte op de
hondenuitlaatkaart mag u met uw
hond niet komen. Deze gebieden
zijn bijvoorbeeld speelplaatsen
voor kinderen en omliggende
grasstroken of
scholen/schoolpleinen.

Voor meer informatie over de hondenuitlaatkaart
en de geldende regels verwijzen wij u naar de
website van Gemeente Dronten.
De uitlaatkaart is rechtstreeks te vinden via url:
https://nedglobe.nedgraphicscs.nl/web?tma=168

Tip: maak op uw smartphone een bladwijzer aan
van deze URL. Dan heeft u ook mobiel altijd de
actuele situatie direct ter beschikking.
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Gevaarlijke honden

Heeft gemeente Dronten een bijtprotocol?

Indien u wordt geconfronteerd met gevaarlijk
gedrag van een hond kunt u dit melden bij
gemeente Dronten via de website en bij de
politie.

Hoewel er gelukkig weinig tot geen meldingen
over bijtincidenten zijn ontvangen, willen we als
gemeente niet wachten “tot het te laat is” en is
een bijtprotocol vastgesteld.

Indien er een incident is geweest, kunt u het
beste melding of aangifte doen bij de politie,
te bereiken via telefoonnummer: 0900-8844

Dit protocol beschrijft in welke gevallen er sprake
is van ernstig letsel, een licht of ernstig
bijtincident, wanneer een hond als hinderlijk of als
gevaarlijk wordt geduid en in welke gevallen
welke maatregelen getroffen kunnen worden.

Maar als het mis gaat, wat doet gemeente
Dronten tegen een gevaarlijke hond?
Mocht het onverhoopt een keer misgaan, dan
hebben we het vastgestelde bijtprotocol als
toetsingskader (zie kolom hiernaast)

Indien u een bijtincident wilt melden bij politie of
gemeente, probeer dan zoveel mogelijk gerichte
informatie te verzamelen.
Hierbij valt te denken aan:
zoveel mogelijk informatie over de overlast
gevende hond, diens eigenaar/begeleider en de
betreffende schade/het letsel.
De citeertitel van dit protocol is:
“Protocol bijtincidenten honden Gemeente
Dronten”
Dit protocol kunt u, net als het vastgestelde beleid
en het Aanwijzingsbesluit, vinden op onze
website: www.dronten.nl

“De openbare ruimte? Die delen we met elkaar!”
Mocht u het als eigenaar/begeleider lastig
vinden om uw hond(en) onder controle te
houden, dan is het volgen van een
cursus/training wellicht een bruikbare optie.

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog
vragen? Neem dan gerust contact op met ons
Klant Contact Centrum (tel.: 14-0321)
Onze collega’s informeren u graag verder.

Als gemeente hechten wij eraan om in de
gedeelde openbare ruimte zo veel mogelijk
gezondheidsrisico’s te kunnen voorkomen
Daar kunt u bij helpen!
Laat uw huisdier daarom periodiek controleren,
enten en ontwormen door een dierenarts.
In gemeente Dronten kunt u terecht bij:
Woonkern Dronten:
Diergeneeskundig Centrum de Nieuwe Hanze
Het Weerijs 52, 8253 PP Dronten West
0321-205 999
https://www.dgcdenieuwehanze.nl/
Delta Dierenartsen
De Dieze 6b, 8253 PS Dronten West
0321-312 152
https://deltadierenartsen.nl/
Maatschap Dierenkliniek Dronten Centrum
De Rede 20, 8251 EV Dronten
0321-317017
https://dierenkliniekdronten.nl/
Woonkern Biddinghuizen:
Delta Dierenartsen Biddinghuizen
Plein 7, 8256 AZ Biddinghuizen
0321-332 888
https://deltadierenartsen.nl/

Woonkernen Swifterbant en Ketelhaven:
Momenteel geen dierenarts in Swifterbant en
Ketelhaven bekend.
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