
 

Binnen de bebouwde kom: 

 bent u verplicht uw hond aan te lijnen; 

 bent u verplicht hondenpoep op te ruimen, behalve op de 

uitlaatstroken en in de hondentoiletten; 

 mogen honden niet op speelveldjes komen. 

 

Buiten de bebouwde kom:  

 mag uw hond loslopen; 

 hoeft u hondenpoep niet op te ruimen. 

 in bos- en natuurterreinen moet de hond bijna altijd aangelijnd zijn, 

mits het aangegeven is met openstellingsbordjes. 
 

 

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunnen onze buitengewoon 

opsporingsambtenaren (BOA’s) u hierop aanspreken. Ook kunt u een 

boete krijgen. 

 

 

 

 

 

 

ONZE VOORZIENINGEN  

De gemeente Asten heeft drie soorten hondenvoorzieningen:  

De gemeente Asten heeft drie soorten hondenvoorzieningen: 

Gepp’s, uitlaatstroken en hondentoiletten. Benieuwd naar de locaties? 

Ga dan naar www.asten.nl/wonen/honden. 

 

Gepp’s: 

Gepp’s zijn speciale afvalbakken voor zakjes 

hondenpoep. Ze staan vooral in het centrum.  

De zakjes hondenpoep worden opgevangen in 

een ondergrondse bak. Dit voorkomt 

stankoverlast. 

 

Uitlaatstroken: 

De meeste uitlaatstroken liggen aan de rand van 

de bebouwde kom. Hondenpoep hoeft u hier niet 

op te ruimen. Wij houden de uitlaatstroken 

schoon door regelmatig te maaien. 

 

Hondentoiletten: 

De hondentoiletten liggen verspreid over de 

bebouwde kom. Ook in de hondentoiletten mag 

hondenpoep blijven liggen. Wij houden de 

hondentoiletten schoon met speciale machines.  

 

Is een hondentoilet aan groot onderhoud toe? 

Dan vervangen we deze door een Gepp. Gepp’s 

zijn goedkoper en onderhoudsvriendelijker. 

 

 

 

 

 

 

ALLES WAT U ALS HONDENBEZITTER MÓET WETEN 

 

Binnen de hele bebouwde kom geldt een opruimplicht,  
behalve voor de uitlaatstroken en hondentoiletten.  

Gooi zakjes hondenpoep nooit in een straatkolk. Dit zorgt voor verstoppingen. 

 

http://www.asten.nl/wonen/honden


Alle hondenbezitters binnen de bebouwde kom moeten hondenbelasting 

betalen. De opbrengsten hiervan gebruiken we voor het onderhoud van 

de hondenvoorzieningen en het houden van toezicht. We gebruiken de 

opbrengsten niet voor andere doeleinden. 

 

Hebt u een hond gekocht? Meld uw hond dan aan via het digitaal loket 

van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB):  

www.bs-ob.nl.  

 

Hebt u een vraag over ons hondenbeleid? Hebt u een idee om ons 

hondenbeleid te verbeteren? Of wilt u overlast melden? Neem dan 

contact met ons op. 

 

 (0493) 671 212 

 gemeente@asten.nl 
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