
Losloop-
gebieden

Er zijn 17 gebieden 

aangewezen waar de hond 

onder toezicht van zijn 

begeleider los mag lopen:

1 Parkje Mulderskamp

2 Slingerbos/Sidneypark 

3 Park Sutfene-Berkel

4 Emmersteeg

5 Park Wijnhofstraat 

(Berkel)

6 Park van Essenstraat

7 Park Lage Weide

8 Park Vijver

9 Park Helbergen

10 Skatebaan 

Emmerikseweg

11 Park Groenbuffer Oost

12 Park Groenbuffer West

13 Geluidswal Caro van 

Eycklaan

14 Geluidswal Ina Boudier

Honden horen erbij in Zutp
hen
!

16

17



Veel gestelde vragen

Meldingen openbare ruimte
Ziet u een afvalbak die geleegd moet worden? Ligt er op een plek in uw wijk veel hondenpoep? 
Is het losloopgebied in uw buurt aan onderhoud toe? Wij stellen uw melding op prijs. 
Samen met u zorgen we voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Neem contact op via telefoon 
14 0575 (zonder kengetal) of e-mail info@zutphen.nl.

Moet ik mijn hond overal aan de lijn houden? Ook buiten de bebouwde kom?
Ja. Alleen in een losloopgebied mag uw hond los lopen.

Moet ik overal de poep van mijn hond opruimen?
Ja. De opruimplicht geldt in de hele gemeente. Ook buiten de bebouwde kom en ook in de losloopgebieden.

Ik moet ‘opruimmiddelen’ bij me hebben. Welke/wat zijn dat?
Op zijn minst enkele hondenpoepzakjes, eventueel aangevuld met een schepje.

Waar kan ik voor bekeurd worden?
 Als u geen opruimmiddel bij u heeft.
 Als u de hond los laat lopen buiten de losloopgebieden.
 Als u de poep van uw hond niet opruimt.

Waar mag ik mijn hond los laten lopen?
Er zijn 15 losloopgebieden in Zutphen. Op een plattegrond (zie ommezijde) is aangegeven waar deze gebieden 
zijn. Ter plekke is met borden aangegeven waar het losloopgebied begint en waar het eindigt.

Waar mag ik een zakje met hondenpoep laten?
In ieder geval niet in de bosjes of op straat. U mag het zakje in elke gemeentelijke afvalbak gooien of thuis in 
de grijze container.

Ik betaal toch hondenbelasting? Waarom moet ik hondenpoep opruimen?
De opbrengst van hondenbelasting is niet specifiek bedoelt voor het opruimen van hondenpoep. Met de 
opbrengst betaalt de gemeente onderhoud van groen, wegen en verlichting en andere zaken. De betaling van 
hondenbelasting betekent niet dat hondenbezitters zich niet aan de regels hoeven te houden. Hondenpoep 
moet opgeruimd worden, net als ander (straat)afval. 

Waarom is er geen kattenbelasting?
De gemeente mag volgens de wet niet zomaar belasting op andere dieren heffen. In de Gemeentewet staat 
vermeld dat gemeenten wel hondenbelasting mogen heffen.

Waarom zijn er weinig afvalbakken?
In de gemeente Zutphen staan ruim 560 afvalbakken waar u uw hondenpoepzakje in kwijt kunt.
Dit is voor een gemeente van deze omvang veel.

Kunnen er borden met ‘poep opruimen’ worden geplaatst?
Hondenpoep moet altijd en overal worden opgeruimd. Om die reden plaatst de gemeente geen borden.

Waarom was er weinig toezicht?
De afgelopen jaren lag de prioriteit voor de BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) niet bij handhaving op 
het hondenbeleid. Vanaf 2014 gaan de BOA’s intensiever controleren en bekeuren op onregelmatige tijden.

Hondenbeleid in Zutphen


