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 grens
 bebouwde kom

aangewezen 
hondenlosloopgebieden

aangewezen
rennen

Op De Wellen: in de zomer is alleen het gedeelte 
van de ijsbaan een losloopgebied.
Op De Wellen: in de winter is alleen het grasveld 
losloopgebied.
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HONDEN IN 
HARDERWIJK

Honden mogen loslopen in de rennen en 
aangewezen losloopgebieden.

Op alle andere plekken is de hond aangelijnd.

Hondenbezitters ruimen binnen de 
bebouwde kom zelf de poep van hun hond op 
(m.u.v. de losloopgebieden en de rennen).

De poep mag u in alle afvalbakken van de 
gemeente deponeren.

Buiten de bebouwde kom mag de poep 
blijven liggen.

Op de volgende plekken mogen honden niet 
komen: alle speelplekken, het Strandeiland en 
de strandjes langs het Zeepad.

Bijtincidenten kunt u melden bij de politie. 

Overlast van loslopende honden of 
hondenpoep kunt u melden bij 
Snel Herstel (0341) 411 333.

Bovenstaande regels zijn gebaseerd op de Apv (Algemeen plaatselijke 
verordening) en de ‘Beleidsregels bijtincidenten honden’. Art. 2:59, 
lid 1 en 2 van de Apv gelden niet voor mensen onder begeleiding van 
een assistentiehond. Meer informatie is te vinden op 
www.harderwijk.nl/hondenbeleid.
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HONDEN IN 
HIERDEN

Honden mogen loslopen in de rennen en 
aangewezen losloopgebieden.

Op alle andere plekken is de hond aangelijnd.

Hondenbezitters ruimen binnen de 
bebouwde kom zelf de poep van hun hond op 
(m.u.v. de losloopgebieden en de rennen).

De poep mag u in alle afvalbakken van de 
gemeente deponeren.

Buiten de bebouwde kom mag de poep 
blijven liggen.

Op de volgende plekken mogen honden niet 
komen: alle speelplekken, het Strandeiland en 
de strandjes langs het Zeepad.

Bijtincidenten kunt u melden bij de politie. 

Overlast van loslopende honden of 
hondenpoep kunt u melden bij 
Snel Herstel (0341) 411 333.
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Bovenstaande regels zijn gebaseerd op de Apv (Algemeen plaatselijke 
verordening) en de ‘Beleidsregels bijtincidenten honden’. Art. 2:59, 
lid 1 en 2 van de Apv gelden niet voor mensen onder begeleiding van 
een assistentiehond. Meer informatie is te vinden op 
www.harderwijk.nl/hondenbeleid.
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