OP STAP MET
UW HOND?

Alles wat u moet weten
voor u de deur uitgaat.

Hallo hondenliefhebber!
In deze folder vindt u een overzicht van alle bestaande en
nieuwe voorzieningen voor uw hond in Gent. U zult merken:
Gent doet inspanningen voor uw trouwe viervoeter. Help er
mee voor zorgen dat Gent een hondvriendelijke stad blijft.
Respecteer de regels, zo is iedereen tevreden.

In de vijver aan de Yachtdreef
kan uw hond vrij zwemmen.

Voor alle voorzieningen
in uw buurt, ga naar
www.stad.gent/honden
of bel Gentinfo op
tel. 09 210 10 10.

Waar kan u terecht?
Hondentoiletten

Hondenlosloopweides

Gent telt meer dan 180 hon-

Ravotten zonder leiband? Dat

dentoiletten die 5 dagen per

kan perfect in de omheinde

week worden gereinigd. Geen excuus

losloopweides. Er zijn er intussen al meer

dus om hondenpoep zomaar elders

dan 20 in Gent. Plekjes genoeg dus om

achter te laten! Het zakje met honden-

uw hond eens lekker te laten rennen en

poep dropt u in een vuilnisbak, in een

spelen met andere honden. Let wel: in een

hondenpoeppaal of in het hondentoilet

losloopweide bent u evengoed verplicht

zelf. Een riool is géén vuilnisbak.

om hondenpoep op te ruimen.

NIEUW
Hondenpoeppalen
Laat poepzakjes

Hondenzwemplaats
Aan de Yachtdreef, vlakbij
de Watersportbaan, mogen

nu ook achter in de nieuwe honden-

sportieve honden in de afgebakende zone

poeppalen. Deze vuilnisbakken zijn

vrij zwemmen in de vijver. Zwemmen is

speciaal gemaakt om poepzakjes in te

enkel toegestaan voor honden, niet voor

werpen. Ze nemen niet veel plaats in

baasjes. Als baasje moet u wel toezicht

en worden snel en eenvoudig gereinigd.

houden. Er is ook een droogloopweide.

Ravotten zonder
leiband? Dat kan in
de losloopweides.

Aan de lijn en in de zak, iedereen op zijn gemak
Hond aan de leiband
Behalve in de losloopweides bent u

Respecteer plaatsen
waar honden verboden zijn

verplicht om uw hond altijd aan de

Laat uw hond niet zwemmen of lopen

leiband te houden. Zeker in groen-

waar het niet mag. Op speelterreinen,

gebieden is dat belangrijk, want

en de strand- en ligweide in de

een loslopende hond kan vogels en

Blaarmeersen zijn honden niet

kleine dieren opschrikken. Andere

toegelaten, ook niet aan de leiband.

bezoekers en hondeneigenaars

Assistentiehonden en hun baasjes

zullen u ook dankbaar zijn.

hebben wel toegang.

Ruim hondenpoep op
Hondenpoep hoort nergens anders thuis dan op de voorziene plaatsen.
Niet op straat en ook niet in natuurgebieden. Bedenk dat de poep de
natuur kan verstoren door de aanwezigheid van ontwormingsmiddelen
of parasieten. Ruim hondenpoep dus altijd op. Hondenpoepzakjes op zak
hebben is verplicht bij wet. Zo stelt u wandelaars, zoals spelende kinderen en hun ouders, tevreden en zorgt u er mee voor dat honden op deze
plekken altijd welkom blijven. Een win-winsituatie voor iedereen!

boete

€ 60

Hou uw hond aan
de leiband, ook in
groengebieden.

Chip en Europees hondenpaspoort: check!
Laat uw hond identificeren
en registreren in enkele stappen
• Laat uw hond chippen bij de dierenarts
voor hij 8 weken oud is. Het is wettelijk
verplicht.

boete

€ 26 tot
€ 1.000

• De dierenarts registreert dan uw hond,
het chip-nummer en uw gegevens in een

Krijgt of koopt u een hond ouder dan

centrale databank, DogID (www.dogid.be).

8 weken, check dan altijd of het dier

• Na registratie krijgt u van uw dierenarts

gechipt en correct geregistreerd is.

een Europees hondenpaspoort waar het

Het is aan de verkoper of kweker om

chipnummer nog eens in vermeld staat.

de hond op uw naam te laten regis-

Ook een hondenpaspoort is verplicht.

treren en alle geldige identificatie
documenten aan u mee te geven.

Voor een dierenarts
in uw buurt, surf naar
www.stad.gent/dierenartsen

Ook honden die uit het buitenland
komen en minstens 6 maanden
in België verblijven, moeten
geregistreerd worden.

Hond kwijt?
Contacteer de politie in uw buurt op 09 266 61 11 of
het Dierenasiel Gent op 09 222 53 03. Als uw hond
verloren loopt, kan de politie of het Dierenasiel Gent
de chip van uw hond scannen en u zo terugvinden.
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