Folder Hondenbeleid Gemeente Meerssen

Dat scheelt een hoop!
Honden hebben een belangrijke sociale
functie in onze samenleving. Ze zorgen ervoor
dat hun baasjes meer lichaamsbeweging en
sociale contacten hebben. Daarnaast worden
honden ook ingezet als geleidehonden en
politiehonden. Honden kunnen echter ook
overlast veroorzaken. Ze zorgen soms voor
angst en irritatie. De grootste ergernis is
hondenpoep. Om ervoor te zorgen dat u
heerlijk van uw hond kunt genieten en anderen
hier geen last van hebben, heeft de gemeente
Meerssen een aantal regels vastgelegd.

De basisregel is:
elke hond moet in de
bebouwde kom aan
de lijn en degene die
de hond uitlaat moet
de poep opruimen

Aanmelden van honden

Identificatieplicht

Als u als inwoner van de gemeente Meerssen
één of meerder honden heeft, moet u hiervan
aangifte doen en hondenbelasting betalen.
U moet uw hond twee weken na aanschaf
hebben aangemeld bij de gemeente.
Op www.meerssen.nl vindt u het formulier
om uw hond(en) aan te melden. Heeft u geen
internet? Neem dan contact op met bureau
Belastingen van de gemeente Meerssen,
tel. 043-3661622 of 043-3661737.

Er geldt een identificatieplicht voor honden.
Elke hond moet voorzien zijn van een chip
of een halsband met adreslabel van de
eigenaar. Alle pups die sinds 1 april 2013
geboren worden, moeten binnen 7 weken
na de geboorte gechipt worden. Vervolgens
moeten ze binnen 8 weken na de geboorte
geregistreerd zijn bij een aangewezen
databank.

Vergeet uw hond niet aan te melden,
anders riskeert u een boete!
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Hondenpoep, weg ermee!
Niemand vindt het leuk om in hondenpoep
te trappen. Het is smerig! Bovendien bevat
hondenpoep parasieten waar mensen en dieren
ziek van kunnen worden. In de gemeente
Meerssen geldt daarom een opruimplicht
voor hondenpoep. Dat betekent dat degene
die de hond uitlaat ook onmiddellijk de poep
opruimt. Hoe u dat doet, mag u zelf beslissen.
U moet de hondenpoep vervolgens in een
van de vele (300) afvalbakken gooien.
Gooi hondenpoepzakjes niet in een
put langs de straat, want dan
verstopt het riool!

Zonder drollen
De kinderen van basisschool Op ‘t Hwagveld zijn het zat.
Iedere dag op weg naar school die hondenpoep op hun pad.
In het groen en op de stoep. Overal ligt hondenpoep

Hond aan de lijn
In de bebouwde kom moet uw hond aan de lijn.
In uw ogen is uw hond het liefste beestje dat er
is, maar niet iedereen denkt er zo over. Sommige
kinderen en volwassenen zijn echt bang voor
loslopende honden en zien honden zo ...

Wees fatsoenlijk en sociaal, voor ons allemaal!
Naar de klas zonder vieze schoenen en zonder stank!
Bij voorbaat onze hartelijk dank!
Kinderen van basisschool
Op ‘t Hwagveld en hun familie

Losloopterreinen per woonkern
Meerssen
- Proost de Beaufortstraat
- Burgemeester Kisselsstraat
- Voormalig speelveld Amicitas (Vliegveldweg)
Rothem
Weitje aan de Geuldalweg (achter motorzaak)

Daarom geldt er binnen de bebouwde kom
een aanlijnplicht. Borden bij de komgrenzen
wijzen u hierop.

Waar mag mijn hond wel loslopen?
Buiten de bebouwde kom mogen honden loslopen
op de openbare weg. Ook op de aangewezen
losloopterreinen in de gemeente hoeft uw hond
niet aan de lijn. In de gemeente Meerssen zijn in
totaal negen losloopgebieden. Uw hond mag
hier naar hartelust rennen en spelen.

Bunde
- Spoorstraat
- Voormalig zandoefenveld Heiveld SV Bunde
Ulestraten
Perceel ten zuidwesten van bedrijventerrein
Bamford en ten noorden van de Beekerweg
Geulle
- Weitje aan de Broekveldweg (nabij visvijver)
- Weitje aan Pastoor Smeetsstraat
Let op: ook op de losloopterreinen geldt:
Heeft uw hond gepoept? Ruim de drollen op!

Verboden terrein
Kinderen moeten onbezorgd kunnen spelen,
zonder overlast van drollen. Op bijvoorbeeld
kinderspeelplekken, speelweiden, bij zandbakken
en andere door het college aangewezen
plekken is het daarom verboden terrein voor
honden. U mag uw hond daar niet uitlaten.

Speelplekken voor kinderen zijn
verboden terrein voor honden
Onderstaande speelplekken in de gemeente
Meerssen zijn verboden terrein voor honden.
Rothem
Romeinenstraat
Pastoor Geelenplein
Koning Lodewijkstraat
Meerssen
Molenveldweg
Herkenberg
Kerksteeg
Pastoor J. Moreesstraat
Burgemeester Binckhorststraat
Pastoor Dominicus Hexstraat
Oranje Nassaustraat
Weerterbroekplantsoen
Ulestraten
De Steeg
Schoolplein
Geulle (boven)
Luipertstraat
Hagendoornweg
Schoutstraat

Geulle (beneden)
Kleivelderweg
Aan de Maas
Bunde
Maasstraat
’t Höfke
’t Kempke
Gravensteinstraat
In de Bongerd
Pastoorslaan
Sint Rochusstraat
Prins Willem Alexanderlaan

Ook in natuurgebieden geldt:
Hond aanlijnen! Poep opruimen!
In natuurgebieden van bijvoorbeeld Limburgs
Landschap, Staatsbosbeheer en Waterleidingmaatschappij Limburg is uw hond ook van
harte welkom, maar moet hij wel aan de lijn.
Op hun ontdekkingstocht kunnen honden
namelijk broedende vogels en andere dieren
storen. Daarnaast willen ook andere bezoekers
op hun gemak kunnen wandelen en genieten
van de natuur. Niet iedereen vindt het prettig
als een hond tegen ze opspringt of op ze af
komt rennen. De borden bij de ingang van
natuurgebieden wijzen u altijd op de regels.
Poep opruimen!
In gebieden waar paarden, runderen of schapen
grazen geldt zowieso altijd een aanlijngebod.
Wandelt u veel tussen landerijen, op wandelpaden
langs akkers en langs weiden waar vee graast?

Houd uw hond dan aan de lijn en laat geen
hondenpoep achter. Honden spelen namelijk
een belangrijke rol bij het overbrengen van
Neospora-infecties onder runderen.
Deze parasiet is een belangrijke veroorzaker van
abortus onder runderen, waarbij de vrucht in de
baarmoeder wordt afgestoten. De hond fungeert
als gastheer voor deze parasiet. Hij wordt er niet
ziek van, maar brengt het via zijn poep wel over op
runderen en koeien. Meer informatie: www.lltb.nl

Aangewezen
natuurgebieden
in de gemeente
Meerssen

Controles en boetes
In de gemeente Meersen controleren de
toezichthouders of u uw hond aan de lijn
heeft en de hondenpoep opruimt. Daarnaast
worden periodiek controles uitgevoerd of u
uw hond heeft aangemeld bij de gemeente.
U moet uw hond tijdig - binnen twee weken
na aanschaf - aanmelden bij de gemeente.
Als u dit niet doet, riskeert u een boete.
Als er sprake is van het opzettelijk ontduiken
van de hondenbelasting, krijgt u ook een boete.
Dit is bijvoorbeeld als een eigenaar van een
hond bij de gemeente meldt dat hij geen
hond meer heeft, terwijl dit wel het geval is.
Voor het niet aanmelden van honden wordt
per hond een boete opgelegd van 50% van het
aanslagbedrag over het lopende belastingjaar.
Als blijkt dat u al meerdere jaren de hondenbelasting onduikt, wordt met terugwerkende
kracht de hondenbelasting van de afgelopen
jaren plus 50% per jaar in rekening gebracht.
Er worden maximaal 5 jaar met terugwerkende
kracht rekening gebracht.
Boete voor niet opruimen hondenpoep: 95 euro
Boete voor hond niet aan de lijn: 95 euro

Tarieven Hondenbelasting
Gemeente Meerssen

€

Per hond: 80 euro per jaar.
Per kennel: 450 euro per jaar.
Prijspeil 2014

Wist u dat ....
Bij gemeente Meerssen ca. 1500
honden zijn ingeschreven
Al deze honden samen
per jaar ca. 120.000 kg
hondenpoep produceren
Hondenpoep geen gft-afval is
en dus bij het restafval hoort
Alle pups en ingevoerde honden
sinds 1 april 2013 voorzien
moeten zijn van een chip
Alle honden zonder chip een
halsband moeten dragen met de
adresgegevens van de eigenaar
De gemeente Meerssen twee
hondenpensions kent:
Raar 40 in Meerssen
en Humcoverstraat 143
in Meerssen

Informatie
De Nota Hondenbeleid van de gemeente
Meerssen kunt u raadplegen op
www.meerssen.nl.
Heeft u vragen over het hondenbeleid?
Neem dan contact op met Beleidsadviseur
Ed Moonen, T 043-3661704.
E ed.moonen@meerssen.nl

Oh, wat een scheetje
Mijn hond, als ook die van jou, jou, jou,
onze vriend en ons aller-trouw.
De eerste keer, toen ik die hond daar zo zag
en bij mijzelf dacht
Oh, wat een scheetje, lief vertederend een wonder, weet je.
Verbonden, verkocht, verliefd tot over mijn oren,
ja, zo was het, een nieuw gezinslid was geboren.
Oh, wat een scheetje, dit houdt mij, jou en jou, gezond
en dat is tevens ook zo voor onze hond.
Het is een volwaardige andere ikke
die mij en ons allen spiegelt, om zo, te wegen en te wikken.
Hij laat ons sociaal zijn en bewegen
dat is goed voor het lichaam en tevens doet het je geest legen.
Zeg nou zelf, wie geniet er nou het meest
dit hebben we toch maar te danken, aan dit altijd vrolijke beest.
Aan de hond geen verkeerde gedachte verspilt,
want het zijn onze eigen gedachten, die slaan op tilt.
In alle vreugde mogen wij ervaren, dat de hond ons dient
en in onze samenleving, zijn eigen plek verdient.
Eten, drinken, poepen en plassen,
zijn voor ons mensen, o zo normaal
dit geldt ook voor onze viervoeter,
ook zij moeten laviteren, ieder etmaal
Wel nu aan alle hondenbezitters, verman u en durf te buigen
laat vanuit schaamte, onze aarde niet vervuilen.
Het opruimen is toch o zo’n kleine daad
en eenieder is daar toch mee gebaad.
Oh, wat een scheetje, zijn poep lief, klein of groot
in het zakje, in de afvalbak, daar is toch waar het hoort.
Gedicht van een meedenkster

@

Interessante links

www.meerssen.nl
www.lltb.nl
www.esccap.eu
www.sophia-vereniging.nl
www.hondenbescherming.nl

Heeft u klachten over hondenpoep?
Neem dan contactc op met het
Gemeentelijk Meldpunt,
T 043-3661617 / 043-3661706
E gemeentelijkmeldpunt@meerssen.nl
Wilt u uw hond aan- of afmelden?
Download dan het formulier via
www.meerssen.nl (Digitaal Loket Formulierenoverzicht) of bel
met bureau Belastingen,
tel. 043-3661622 / 043-3661737
Heeft u vragen over de Hondenbelasting?
Bel met bureau Belastingen,
tel. 043-3661622 / 043-3661737
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