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Onderwerp: w i j z i g i ng A P V in v e r b a n d met h o n d e n b e l e i d , g r o w s h o p s en de w e g a l s 
s l a a p p l a a t s g e b r u i k e n 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 14 mei 2013 en de brief d.d. 25 juni 2013 van: 
- burgemeester en wethouders; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

I. De Algemene Plaatselijke Verordening Woerden 2011 als volgt te wijzigen: 

1. De artikelen 2:57 en 2:58 komen te luiden: 

Artikel 2:57 Loslopende honden 

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te 
laten lopen: 
a. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zonder dat die hond aangelijnd 

is; 
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinder

speelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college 
aangewezen plaats; 

2. Het verbod genoemd in het eerste lid onder a geldt niet op door het college 
aangewezen plaatsen. 

3. De verboden genoemd in het eerste lid gelden niet voor zover de eigenaar of houder 
van een hond zich vanwege zijn handicap laat begeleiden door een geleidehond of 
hulphond die aantoonbaar als zodanig gekwalificeerd is of als een eigenaar of houder 
van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of hulphond. 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden 

1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te 
zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen 
plaatsen. 

3. De in het eerste lid gestelde verplichting geldt niet voor degene die zich vanwege zijn 
handicap laat begeleiden door een geleidehond of hulphond die aantoonbaar als 
zodanig gekwalificeerd is, of degene die aantoonbaar gekwalificeerd is voor het 
opleiden van de hond tot geleidehond of hulphond. 

4. De strafbaarheid wegens overtreding van de in het eerste lid gestelde verplichting wordt 
opgeheven, indien de eigenaar of houder van de hond de uitwerpselen met een 
doeltreffende hulpmiddel onmiddellijk verwijdert en in de daarvoor bestemde afval
bakken stopt of mee naar huis neemt. 

5. De eigenaar of houder van de hond is verplicht, indien hij zich op een openbare plaats 
bevindt, een doeltreffend hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor opruimen 
van de uitwerpselen van de hond. 
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6. De eigenaar of houder van de hond die zich met die hond op een openbare plaats 
bevindt, is verplicht dit doeltreffende hulpmiddel op eerste vordering van een toezicht
houdend ambtenaar te laten zien. 

7. Het is verboden uitwerpselen al dan niet rechtstreeks te verwijderen via het riool. 

2. Een nieuw artikel toe te voegen in Hoofdstuk 4: 

Artikel 4:20 Verbod om weg te gebruiken als slaapplaats 

1. Het is verboden om de weg als slaapplaats te gebruiken en verder op of aan de weg 
een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, tent, aanhang
wagen of auto als slaapplaats te gebruiken of daarin te overnachten dan wel 
gelegenheid daartoe te bieden. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen van het in het eerste lid genoemde verbod 
ontheffing verlenen en daaraan in het belang van de openbare orde, veiligheid en 
zedelijkheid en gezondheid voorschriften verbinden, onder andere ter voorkoming en 
beperking van hinder en overlast, het ten aanzien van de woon- en werkomgeving, 
verontreiniging, voorkoming van besmettelijke ziekten en brandgevaar. 

II. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking. 

III. Dit besluit bekend te maken op de gebruikelijke wijze. 

De voorzitter 

oer 


