30 berm Ringbaan-West ter hoogte van
volkstuincomplex en sportpark
St. Theunis
31 berm Ringbaan-West zijde
Kazernelaan Zuid
32 berm Diesterbaan tussen
Nelissenhofweg en IJzerenmanweg
33 Grote Steeg tussen Van Goghlaan en
Dijkerstraat
34 Molenakkerdreef / Laarderweg
35 Molenakkerdreef ter hoogte van
sportpark Laar
36 Helmondseweg achterzijde chalets
37 Windmolen aan kanaalzijde park
38 Hoek Laarderweg / Helmondseweg
nabij Penbalk
39 Standaardmolen aan zijde
Ringbaan-Oost
40 Boterbloemstraat / Leeuwenbekstraat
41 berm tussen Princenweg en
geluidswal Ringbaan-West

Hondentoiletten
A
B
C
D

hoek De Burcht / Groenenberg
Walramstraat
Bassin
Emmasingel in groenstrook langs
kloostermuur
E hoek St. Maartenslaan /
St. Paulusstraat, omgeving zitterras
F plantsoenstrook St. Mathiasstraat
G hoek Nedermaaslaan / Schuttebeemd
H plantsoen Johan Willem Frisolaan /
hoek Nassaulaan
I Wilhelminastraat nabij wijkhuis
J hoek Leliestraat
K langs langzaamverkeerroute
Graswinkel ter hoogte van flat
Zilvermeeuw

L
M
N
O

P
Q

Limburglaan ter hoogte van sportpark
St. Louis
Langepad tussen Standaardmolen
en Achtkantmolen
achter Winkelcentrum Molenakker
gedeelte Noordkade bij aansluiting
op langzaamverkeerroute t.h.v.
Windmolen
Jankushofstraat tegenover n.10
Pater v.d. Bergstraat /
Pastoor Rieterstraat

Informatie
Voor nadere informatie over de hondenbelasting of de aanslag hondenbelasting kunt u
terecht bij afdeling Belastingen in het gemeentehuis,
balie kamer 108. De balie is geopend
op werkdagen van 9:00 tot 12:15 uur.
Telefoon: (0495) 575 552.
Meer informatie over de hondenbelasting
kunt u vinden op www.weert.nl

REGELS VOOR
Tip: eigen hondentoilet
Hondenbezitters met een
eigen tuin kunnen een eigen
hondentoilet aanleggen. Daarvoor
is niet veel ruimte nodig,
2 vierkante meter is al voldoende.
Het toilet is gevuld met scherp
zand. U leert de hond juist alleen
op deze plek zijn behoefte te
doen. Voordat u met de hond
gaat wandelen, kan deze eerst
zijn behoefte doen op het toilet.
En ook als er eens geen tijd is
de hond uit te laten, komt zo’n
hondentoilet goed van pas. Eén
maal per dag schept u de hondendrollen uit het toilet in de duobak.
Het kost wat meer moeite, maar
die is het dubbel en dwars waard,
want in feite is iedere burger
ermee gebaat.

HONDENBEZITTERS
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Beekstraat 54
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In Weert is een aantal maatregelen van
kracht dat de vervuiling van trottoirs,
speelweiden, schoolpleinen, plantsoenen
en andere groenvoorzieningen door
honden tracht tegen te gaan.
In deze folder wordt uitgelegd welke
maatregelen dat zijn, wordt de
hondenbelasting toegelicht en worden
ideeën aan de hand gedaan voor het
verminderen van de overlast.
Ook zijn de hondenuitlaatplaatsen en
hondentoiletten opgenomen.

Uitlaten
Wie in Weert een hond uitlaat dient
dat te doen op hondenuitlaatterreinen
en hondentoiletten. Wilt u de hond
toch elders uitlaten, dan dient u gebruik
te maken van een ruimmiddel om de
hondenpoep te verwijderen (deponeer de
hondenpoep in de duobak). Sportvelden,
kinderspeelplaatsen, plantsoenen e.d.
zijn voor honden verboden terrein.
Binnen de bebouwde kom van Weert is
het verboden honden op de openbare
weg te laten poepen en geldt de plicht
honden aangelijnd te houden (behalve
op de hondenuitlaatterreinen). Buiten
de bebouwde kom mag de hond
onder toezicht loslopen. Al deze
maatregelen zijn nodig om de overlast
van hondenpoep zoveel mogelijk te
beperken.

Hondentoiletten en
-uitlaatplaatsen
In Weert zijn 41 hondenuitlaatplaatsen
en 17 hondentoiletten aangelegd. De
uitlaatplaatsen zijn aangegeven met een
bord (“Hondenuitlaatterrein. Hier mag uw

De in de gemeente Weert aangestelde
parkeercontroleurs en stadswachten zien
toe op de naleving van de regels rond het
houden van honden.

Tarieven

hond onder toezicht los lopen.”).
De begrenzing is herkenbaar door
middel van paaltjes met een gele kop.
Aan het bord met daarop een hurkende
hond en de tekst “hondentoilet” is een
toilet te herkennen. De toiletten en
de uitlaatplaatsen worden regelmatig
schoongehouden door de gemeente.

Hondenbelasting
Iemand die houder wordt van een hond
of van wie het aantal honden wijzigt,
dient dit direct te melden bij de
gemeente.
Daarvoor kunt u terecht bij afdeling
Belastingen, kamer 108 van het stadhuis.
De balie is geopend op werkdagen van
09:00 tot 12:15 uur. Telefoonnummer
(0495) 575 747.

Hondencontrole
Jaarlijks wordt huis-aan-huis
gecontroleerd of de gehouden honden
ook bij de gemeente geregistreerd staan.
Het niet, niet tijdig of niet juist invullen
van een aangiftebiljet kan leiden tot het
opleggen van een bestuurlijke boete.

Om u een idee te geven van de hoogte
van de hondenbelasting, worden hier de
tarieven voor 2007 gegeven:
- voor de 1e hond
€ 55,80 per jaar
- voor de 2e hond
€ 78,12 per jaar
- voor de 3e hond en volgende hond
per hond
€ 127,92 per jaar
- Voor een kennel
€ 173,28 per jaar
De tarieven kunnen jaarlijks worden
bijgesteld.

Hondenuitlaatplaatsen en
hondentoiletten
Op het kaartje is met nummers en letters
aangegeven waar de hondenuitlaatplaatsen en -toiletten te vinden zijn.

Hondenuitlaatplaatsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

grasveld hoek Middelstestraat /
Roermondseweg
terrein Kraanweg
grasveld hoek Tromplaan ter hoogte
van sporthal Leuken
berm Ringbaan-Oost tussen
Overweertstraat en Overmazestraat
terrein tussen Heuvelweg en Klein
Leuken
strook beplanting afrit RingbaanOost / Graafschap Hornelaan
Ringbaan-Oost strook langs vijver
Noorderlaan
terrein Graafschap Hornelaan bij
evenemententerrein
berm Ringbaan-Oost tussen
spoorwegviaduct en slingersloot
buurtpark Graswinkel ter hoogte van
sportvelden SV Moesel
Graswinkel: gedeeltelijk gelegen
langs de Houtstraatlossing
Blatenkempweg tussen
Maaseikerweg en Ringbaan-Oost
berm Dr. Schaepmanstraat
stadspark
grasveld Willemshof tussen
Stadhouderslaan en Margrietlaan
berm Ringbaan-Zuid van
Keentersteeg tot Bocholterweg (ged.)
grasveld Beatrixlaan tussen
Drakesteyn en Julianalaan
grasveld hoek Poldermansstraat /
Julianalaan
grasveld Franse Patersstraat achter
scouting gebouw
groenstrook tussen Veldbloemstraat
en Hulsterdijk
berm Ringbaan-Noord tussen
Ravenburg en St. Luciastraat
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22 groenstrook langs geluidswal tussen
Ravenburg en Voorburcht
23 groenstrook hoek Narcisstraat /
Floralaan
24 terrein hoek Vosseweg / Azaleaweg
25 groenstrook Straevenweg vanaf
Kanaalstraat 100 m. richting
Molenveldstraat

26 bermen Ringbaan-Noord tussen
St. Luciastraat en Hogenakkerstraat
27 plantsoen Louis Regoutstraat tussen
spoordijk en Houtstraatlossing
28 plantsoen Deken Sourenplein aan
Kruisstraatzijde
29 berm Ringbaan-Zuid /
Keenterschoolpad
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