Regels voor hondenbezitters
De belangrijkste regels zijn dat iedereen die in Leiderdorp een hond uitlaat zelf de hondenpoep
opruimt en dat honden (buiten de apart vastgestelde losloopgebieden) altijd aan de lijn lopen.
Opruimplicht
Als u een hond heeft, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat er geen poep achterblijft op straat
of in het groen. De opruimplicht houdt dan ook in dat u als hondeneigenaar de hondenpoep op
dient te ruimen. Hondenpoep kan worden weggegooid in de reguliere prullenbakken; daarnaast
staan er op diverse plekken de zogenaamde Depodogs, waar men een zakje uit kan halen voor
het verwijderen van de hondenpoep en het zakje ook kan achterlaten.
Hondenpoep op straat is niet alleen vervelend en vies, maar ook ongezond. In hondenpoep
zitten eitjes van de hondenspoelworm. Vooral jonge kinderen lopen het risico hiermee besmet
te raken, omdat zij vaak ongewassen handen in hun mond steken. De poep spoelt vaak samen
met het regenwater het riool in. Dit lijkt een goede oplossing, maar dat is het niet. Het kost erg
veel geld om dit rioolwater weer te zuiveren.
Een blokje om met de hond aan de lijn
Denkt u er aan dat uw hond in het dorp aangelijnd moet worden. Een loslopende hond kan zelf
in gevaar komen in het verkeer of in contact met andere honden. Ook kan uw hond ongewild
een gevaar zijn voor andere verkeersdeelnemers of beangstigend zijn voor mensen en kinderen
die niet zo vertrouwd zijn met honden.
Maar een hond blijft een hond. Hij wil lekker rennen en spelen. Vandaar dat er voor honden
speciale hondenspeelweiden en losloopgebieden zijn. Dit zijn stukken openbaar groen waar de
lijn los mag.
BOA's
De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ziet toe op een goede naleving van de regels.
BOA's kunnen u uitleg geven over de regels en u, bij problemen, doorverwijzen naar de juiste
instanties. Als de regels toch worden overtreden, kunnen ze een bekeuring uitschrijven. Deze
kost u € 95,- als uw hond niet is aangelijnd. En als u de hondenpoe p van uw hond niet heeft
opgeruimd, kost u dat € 140,-. Boetebedrag is excl. € 9,- administratie kosten.
Waarheen met suggesties, vragen en klachten?
Heeft u suggesties voor verbetering? Laat het ons weten via info@leiderdorp.nl of 54 58 500.
Hier kunt u ook terecht voor vragen of klachten over het niet goed schoonhouden van de
hondenpoepbakken, het legen van deze bakken of andere vragen over het hondenpoepbeleid.

Aanlijnplicht en losloopgebieden
Zoals de Algemene Plaatselijke Verordening stelt, is in ons dorp een aanlijnplicht voor
honden van kracht.
Plekken waar de hond het gehele jaar wel mag loslopen:
1. De Bloemerd buiten de accommodaties, de natuurspeeltuin, de toegangsweg, de
schooltuinen en het pad achter de schooltuinen;
2. Dwarswateringdijk, het deel dat gelegen is tussen de Persant Snoepweg en de
Vossiuslaan;
3. Touwbaan, de groenstrook tussen de watergang en de achterzijde van de panden aan
de evenzijde, tussen de Rietschans en de Beukenschans;
4. Houtkamp
- het gedeelte langs de Van Diepeningenlaan tussen kinderboerderij en De Sterrentuin;
- het gedeelte langs de Engelendaal tussen het Munnikkenlaantje en de
Waterschapsheuvel.
5. Losloopgebied Munnikkenpolder, het gedeelte parallel aan de A4
Plekken waar een hond alleen in de periode van 1 oktober tot 1 april mag loslopen:
1. De Bloemerd, het pad achter de schooltuinen;
2. Houtkamp - het rieteiland tussen het Munnikkenlaantje en de Laan van Berendrecht;
- het middengedeelte van de Houtkamp (buiten de kinderboerderij en de
speeltuin).

