
HONDEN IN LELYSTAD
Groen, waterrijk en veel ruimte: dat is wat Lelystad te bieden heeft. 

Niet alleen de inwoners met hond willen daarvan genieten, maar ook 
de inwoners zonder hond. De gemeente zorgt daarom voor regels die 

overlast beperken. Met deze folder informeren wij u over het
 hondenbeleid van gemeente Lelystad.



Honden aan de lijn
 
 In dit gebied moet de   
 hond aan de lijn. U hoeft  
 de uitwerpselen van de  
 hond niet op te ruimen. 
 Op deze locaties rijdt 
 regelmatig een poepzuiger  
 die de hondenpoep 
 opruimt. 

Honden mogen los
 
 In dit gebied mogen 
 honden los lopen. U dient  
 wel de uitwerpselen van
  de hond op te ruimen. 
 Als de uitlaatzone los een
  hondenzwemzone of 
 hondenspeelveld is, dan 
 wordt dit vermeld onder  
 het groene bordje. Ook hier  
 geldt een opruimplicht en  
 mag de hond los lopen.

Wilt u de hond buiten de uitlaatroutes uitlaten, dan
mag dat uiteraard. Zorg er in ieder geval voor dat uw
hond aangelijnd is en dat u een opruimmiddel bij de
hand heeft om de uitwerpselen op te ruimen.

Wilt u weten welke regels er gelden in uw wijk en 
welke uitlaatroutes er zijn? 
Kijk dan op www.lelystad.nl/hondenkaart.

Binnen de bebouwde kom gelden in Lelystad een 
aantal basisregels voor het uitlaten van honden.
1. Honden dienen aangelijnd te zijn.  
2. De poep van de hond dient opgeruimd te worden.
3. De hondeneigenaar dient altijd een opruimmiddel  
 bij zich te hebben (hondenpoepzakje of –schepje).

Mocht dit op bepaalde locaties anders zijn, dan wordt 
dit met borden aangegeven. Zo is het duidelijk voor 
iedereen. 

Waarom opruimplicht en 
aanlijnen?
Er is een opruimplicht omdat we graag willen dat 
kinderen zonder gevaar en zorgeloos kunnen spelen. 
Daarom is het bijvoorbeeld op speelplekken verboden 
voor honden. Daarnaast bevat hondenpoep parasieten 
waar mensen en dieren ziek van kunnen worden. Met 
de opruimplicht voorkomen we dat kinderen makkelijk
met uitwerpselen in aanraking komen. 

Er is een aanlijnplicht, omdat veel mensen, zowel 
kinderen als volwassenen, bang zijn voor loslopende 
honden. Daarnaast vormen honden die niet aangelijnd 
zijn een risico voor de (verkeers)veiligheid. Immers,
een loslopende hond kan zo wegrennen en oversteken: 
dat is gevaarlijk.

Honden verboden
 
 Op de route met het rode  
 bord is het verboden voor  
 honden. Het betreft hier  
 bijvoorbeeld speelplekken,  
 stranden of andere plekken  
  waar honden niet gewenst 
 zijn.
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Bewoners zelf verantwoordelijk
De gemeente stelt regels in om overlast of hinder van 
honden te voorkomen. Echter, alles valt of staat met 
het besef van de hondenbezitter: zij dienen hun hond 
aan te lijnen en de hondenpoep op te ruimen.  

Suggesties of meldingen?
Heeft u tips of vragen over de hondenuitlaatroutes, 
of wilt u meer weten over het hondenbeleid
van gemeente Lelystad? Mail dan uw vraag of
suggestie naar honden@lelystad.nl. 

Mocht u  overlast hebben van honden, dan kunt
u dit melden via de meldingen app, of doorgeven
via www.lelystad.nl/meldingdoen. Ook kunt u dit
telefonisch melden via het algemene nummer 14 0320
of per mail op honden@lelystad.nl.

Controles en boetes
Onze handhavers en (wijk)agenten controleren of 
hondenbezitters zich aan de geldende regels houden. 
Bij een overtreding maken zij een proces-verbaal op. 
Het exacte boetebedrag kunt u vinden op de website 
van het Openbaar Ministerie: 
www.om.nl/onderwerpen/boetebase (bij milieu en 
huisdieren).

Hondenbelasting

Bent u eigenaar van een of meer honden en woont u 
in Lelystad? Dan moet u dit melden bij de gemeente.
U dient namelijk hondenbelasting te betalen. Als een 
situatie in de loop van het jaar verandert (overlijden 
hond, extra hond erbij) dan dient u dit ook aan de 
gemeente door te geven. U kunt dit digitaal regelen 
via www.lelystad.nl, of persoonlijk melden bij de
informatiebalie in het stadhuis.

Uitzonderingen
Voor sommige honden hoeft u geen hondenbelasting
te betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een blinden-
geleidehond. Heeft u zo’n hond, dan moet u dit door-
geven aan de gemeente en een bewijs meesturen, 
zodat u vrijgesteld wordt van de hondenbelasting.

Bent u eigenaar van een of meer honden en woont u 

HONDENBELASTING

Houden van een hond verplicht 
u tot het betalen van de
hondenbelasting.



Informatie
Wilt u meer weten over het hondenbeleid van gemeente Lelystad, dan kunt u terecht op www.lelystad.nl/honden.
Hier vindt u ook een overzicht van de actuele uitlaatroutes in Lelystad. U kunt uw vragen ook stellen via mail op 

honden@lelystad.nl, of bij de medewerkers van de informatiebalie in het stadhuis. Deze is dagelijks geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.


