
Honden en 
hondenvoorzieningen

Loslopende hond

Ziet u eenmalig een loslopende hond? Dan hoeft u geen 
melding te maken. Op het moment dat wij er zijn, is de hond 
al weg. Loopt de hond vaker los? Maak dan wel een melding. 
Wij registeren uw melding en gaan controleren. 
Wij kunnen hier alleen iets tegen doen als wij 
hem op heterdaad betrappen. 

Loslopende hond
waar dat niet mag
Loslopen voor honden is alleen toegestaan bij loslooproutes, losloopgebieden en 
uitrenvelden. In de rest van de gemeente is los lopen verboden en moet de hond 
aan de lijn. 

Springende / blaffende / agressieve hond

Springende / blaffende / 
agressieve hond
binnen of buiten de eigen woning / tuin
Springen, blaffen of grommen is niet verboden. 
Ook niet als iemand er last van heeft. 
Wij kunnen hier niks tegen doen. 
U hoeft hierover geen melding te maken.  

Blaft de hond als de 
buren weg zijn? Misschien 
weten ze het niet? 
Loop even langs of doe 
een kaartje in de bus.

Bijtende hond

Bijtende hond
mens of dier is gebeten
Doe hiervan aangifte bij de 
politie. Het maken van een 
melding is niet nodig.

Overlast hondenpoep

Overlast hondenpoep
alle meldingen

In de hele gemeente moet de hondeneigenaar de poep 
van zijn hond zelf opruimen. Met uitzondering van 
loslooproutes, losloopgebieden, uitrenvelden, 
uitlaatroutes en hondentoiletten, daar ruimen wij 
het op. We maken hier elke 2 weken schoon.

Reparatie hondenvoorzieningen

Reparatie hondenvoorzieningen
defect onderdeel of kuilen

Kapot hekwerk of kuilen in het gras? Maak 
hier een melding van. Wij repareren het voor 
u en uw hond. 

Inrichting hondenvoorzieningen

Inrichting van de hondenvoorziening
verzoek / wensen

De locaties van de hondenvoorzieningen zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 
Wilt u iets veranderen aan de inrichting van de hondenvoorziening? 

Of wilt u de locatie veranderen? Geef uw wensen en verzoeken aan ons door. 
Wij nemen hierover contact met u op.

Melding

maken?

Meldingen en tips over de openbare ruimte geeft u 
eenvoudig aan ons door via de BuitenBeter app. 

Via de BuitenBeterApp maakt u snel en makkelijk een 
melding en stuurt u een foto van de situatie mee. 

Heeft u geen smartphone? Gebruik dan het meldings-
formulier op www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt 

of neem telefonisch contact op met het meldpunt 
via (073) 615 55 55. 

Kijk voor meer informatie over de hondenvoorzieningen op:
www.s-hertogenbosch.nl/dieren

http://www.s-hertogenbosch.nl/dieren

