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Vl issingen hee� veel honden-
lie�ebbers. De baasjes gaan er 
samen met hun hond graag op uit. 
Lekker een stuk lopen in het bos, op 
het strand of gewoon in de buurt. 
Tijdens de wandeling komt de hond 
aan zijn dagelijkse por�e beweging 
en doet zijn behoe�e. De honden-
poep zorgt vaak voor overlast. De 
gemeente hee� daarom een aantal 
regels opgesteld en plaatsen aange-
wezen waar honden onaangelijnd 
mogen lopen. Zo is het voor iedereen 
duidelijk wat wel en niet mag. 

Een fijne leefomgeving 
Elke dag werkt de gemeente samen 
met de inwoners aan een schoon en 
veilig Vlissingen, Oost-Souburg en 
Ri�hem. Het hondenbeleid draagt 
hier aan bij. In de Algemene Plaatse-
lijke Verordening (APV) zijn alle 
gemeentelijke regels vastgelegd. 
Hierin staat genoemd wat de ge-
meente doet en welke verwach-
�ngen de gemeente hee� van de 
hondenbezi�er. Samen houden we de 
omgeving schoon! 

Wat doet de gemeente? 
De gemeente verstrekt gra�s honden-
zakjes om de hondenpoep mee op te 
ruimen. Deze kunt u onder andere in 
het stadhuis ophalen. Verspreid in de 
gemeente staan ook hondenhaltes 
waar u deze zakjes kunt vinden. 
Dagelijkse aanvulling hiervan houdt 
de voorraad op peil. De honden-
poepzuiger ze�en we wekelijks in om 
de meeste overlast weg te nemen. 
Ook gee� de gemeente met paaltjes 
van ongeveer 70 cm hoog de honden-
renvelden aan. 

Wat verwacht de gemeente van u? 
• U lijnt uw hond binnen de be-

bouwde kom aan (met uitzon-
dering van de hondenrenvelden). 

• U ruimt als eigenaar of begeleider 
al�jd zelf de hondenpoep op in de 
hele gemeente om Vlissingen zo 
schoon mogelijk te houden. 

• U neemt al�jd hondenzakjes mee 
als u uw hond uitlaat. U bent 
verplicht om minstens één zakje te 
kunnen laten zien aan een bevoegd 
ambtenaar. Dit staat ook in de APV. 

Hondenrenvelden 
Binnen de bebouwde kom moet de 
hond aangelijnd zijn en moet overal 
de hondenpoep opgeruimd worden. 
Op hondenrenvelden mag uw hond 
vrij rond lopen, maar moet honden-
poep ook worden opgeruimd. 
Kijk voor de actuele loca�es van de 
renvelden op www.vlissingen.nl. Deze 
zijn ook herkenbaar door de paaltjes 
van 70 cm hoog. 

Honden op het strand 
Tijdens de strandperiode van 1 mei 
t/m 16 september zijn honden niet 
toegestaan op de stadsstranden 
gelegen vóór Boulevard De Ruyter, 
Boulevard Bankert en Boulevard 
Evertsen (het Badstrand) en op het 
Nollestrand. 
Tijdens deze periode zijn honden wel 
toegestaan op de stranden van 
Zwanenburg en Westduin. Daarbij 
geldt: 
• dagelijks tussen 10.00 en 19.00 uur 

aanlijnen verplicht 
• dagelijks tussen 19.00 en 10.00 uur 

aanlijnen niet verplicht 

Elk jaar van 17 september tot en met 
30 april mogen honden onaangelijnd 
op alle stranden aanwezig zijn. Ook op 
het strand moet u de hondenpoep 
al�jd opruimen. 

Honden op speelplaatsen 
Op kinderspeelplaatsen zijn honden 
niet toegestaan. 

Voorkom een boete 
De gemeente wil samen met u voor 
een schone en veilige leefomgeving 
zorgen. Het Handhavingsteam contro-
leert of iedereen zich aan de regels 
houdt. U riskeert een boete als uw 
hond los loopt waar dit niet mag en 
wanneer u geen hondenzakje bij u 
hee� of de hondenpoep niet opruimt. 
Deze boete kan oplopen tot 140 euro. 

Vragen? 
Wilt u meer weten, kunt u al�jd 
contact opnemen met ons team 
Publiekszaken via telefoonnummer: 
14 0118 of e-mail 
gemeente@vlissingen.nl 
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