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SAMEN WERKEN AAN EEN SCHONE  
EN VEILIGE LEEFOMGEVING

Loslopen of aanlijnen…
Ook mensen zonder hond moeten op een prettige manier gebruik kunnen maken van de openbare 
ruimte. Daarom heeft de gemeente Opmeer regels opgesteld.

De regels
• in de gehele gemeente Opmeer geldt een verbod om honden los te laten lopen

De uitzonderingen waar uw hond wel mag loslopen
• achter de geluidswallen langs de A.C. de Graafweg in Opmeer en Spanbroek 
• het park achter de Glazen Wagen in Opmeer
•  sport- en recreatieterrein De Weijver: op het half-verharde parkeerterrein ter hoogte van de 

Koningspade, tenzij deze is verhuurd voor een andere activiteit
•  het grote grasveld van het sport- en recreatieterrein De Weijver: van 1 oktober tot 1 april met 

uitzondering van het gebied gelegen rondom de voetbalkooien en de skatebaan
•  Hogeweg: een deel van het wandelpad is losloopgebied (strook HHNK) en een strook is aangelijnd 

(strook gemeente)
•   Bosplan in Hoogwoud (alleen de paden met houtsnippers)

Indien u de regels overtreedt
Als u de regels overtreedt, is de buitengewoon opsporingsambtenaar bevoegd om te handhaven.  
Het tarief van de overtreding is:  
• niet aanlijnen van uw hond is een boete van 90 euro.

Hondenpoep…
Laat een ander er niet intrappen
Hondenpoep op de stoep, straat of speelweide is een van de grootste ergernissen.  
Daarom heeft de gemeente Opmeer regels opgesteld. 

De regels
•  In de gehele gemeente Opmeer geldt een opruimplicht voor de uitwerpselen van uw hond.  

In de gemeente zijn speciale afvalbakken (groene emmers) geplaatst om de uitwerpselen in te 
deponeren.

De uitzonderingen waar u de hondenpoep niet hoeft op te ruimen
•  binnen de bebouwde kom: de bermen langs de A.C. de Graafweg, Herenweg in Hoogwoud,  

Hertog Willemweg, Koningspade, Middelweg, Oosterboekelweg, Opmeerderweg, Pade, 
Spanbroekerweg, Toevlucht en Vekenweg

• buiten de bebouwde kom: de bermen langs de weg

Indien u de regels overtreedt
Als u de regels overtreedt, is de buitengewoon opsporingsambtenaar bevoegd om te handhaven.  
Het tarief van de overtreding is:  
•  de hond op de speelweide of speelplaats of het trottoir laten poepen en het niet opruimen van de 

hondenpoep is een boete van 140 euro.


